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1.                                 Het Fonds 2018 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college In 2018 hebben we een doorstart gemaakt met het Fonds Ooststellingwerf, vanaf dit jaar Het Fonds 2018-2021. De insteek 
was meer sociale projecten, meer initiatieven bedienen door een maximaal aan te vragen bedrag in te stellen en alleen een 
beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie. Daarnaast is €50.000,- beschikbaar gesteld voor een pilot 
Regiobudget. Geld waarvoor de regio(‘s) dorp overstijgende projecten konden indienen. Het college stemt in met het 
beoordelingsverslag en verleent of wijst de subsidie af overeenkomstig het beoordelingsverslag met aandacht voor de 
volgende punten: 
1) In afwijking op punt 2 de subsidie voor de aanvraag Renovatie klokkenstoel luidinstallatie Dorpskerk Oosterwolde €5.000,- 
lager vaststellen op €16.996,-. 
2) In afwijking van het openstellingsbesluit het budget voor kleine initiatieven verhogen naar €75.433,- en de extra €5.433,- 
dekken uit het budget voor grote initiatieven. 
3) Een bedrag van €7.900,- uit het regiobudget toekennen aan Stichting Kwadrantgroep als vertegenwoordiging van regio 
Haulerwijk ten behoeve van het initiatief Beweegcafé. 
Daarnaast informeert het college de raad met bijgaande mededeling. En geeft het college opdracht een evaluatie uit te 
voeren naar de rol van de gemeente en de resultaten van het Fonds.  

2.                                       Principeverzoek bedrijfswoning Herenweg 9 te Donkerbroek 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema & Jouke Jongsma 

Besluit college Op 30 oktober 2018 is er een principeverzoek ingediend voor het realiseren van bedrijfswoning op een bestaande showroom 
aan de Herenweg 9 te Donkerbroek. Het gaat hier om een bedrijfswoning voor de eigenaar van de showroom/ werkplaats. In 
de beheersverordening Overige dorpen 2014 heeft het perceel de besluitvlakken ‘Bestaand’, ‘Centrum’ en ‘Gemengd 2’. Het 
bestaande gebruik is autoshowroom en garage. Het toevoegen van een bedrijfswoning is in strijd met de beheersverordening 
Overige dorpen, dit kan alleen ter plaatse van het besluitvlak ‘bedrijfswoning’. Het college verleent geen medewerking aan 
het principeverzoek voor realisatie van (bedrijfs)woning aan de Herenweg 9 te Donkerbroek. 
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3.                                    Principeverzoek realisatie 3 woningen Wester Es – De Maden te Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema & Jouke Jongsma 

Besluit college Op 12 november 2018 heeft een initiatienemer een principeverzoek ingediend voor realisatie van drie extra woningen, in 
aansluiting op het bestemmingsplan Wester Es 48 te Appelscha (vastgesteld in 2017). In ruil voor het bouwen van deze drie 
woningen zal een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning, verderop aan De Maden 1 te Appelscha, volledig worden gesaneerd. 
Totaal zal hier ruim 2500 m² aan bebouwing verdwijnen. 
De huidige opzet van het plan is enigszins vergelijkbaar met een eerder principeverzoek uit 2015. Toen heeft het college 
besloten niet in te stemmen met de bouw van 4. woningen. 
Uiteindelijk is er een bestemmingsplan Wester Es 48 te Appelscha vastgesteld voor de bouw van drie woningen aan de 
Wester Es te Appelscha. Zie onderstaande figuur 2. De huidige bestemming van de percelen in het voorliggende 
principeverzoek is ‘Agrarisch’. Het toevoegen van drie woningen is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2016 en 
de provinciale Verordening Romte Fryslân 2014. Het college verleent geen medewerking aan het principeverzoek voor de 
realisatie van drie woningen op de hoek van Wester Es en De Maden te Appelscha. 

 
 
4.                                    Zuideinde tussen nummers 9 en 11 te Fochteloo 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 19 juli 2011 heeft het college het uitvoeringsprogramma, behorende bij het Woonplan 2011-2020, vastgesteld. Hierop 
stonden er voor de locatie Zuideinde tussen nummers 9 en 11 - een weiland van 1766 m2 - twee vrijstaande woningen 
opgenomen. Via een aanvullend collegebesluit op 25 oktober 2011 heeft het college opnieuw een besluit genomen over de 
woningbouw in Fochteloo. 
Het dossier valt onder de aangehouden plannen, zoals besloten door de raad op 6 maart 2018 in het kader van het Plan van 
aanpak woningbouw Ooststellingwerf. Er was namelijk op de peildatum (vóór 14 februari 2018) nog geen sprake van: 
1. een in procedure zijnde (voor-)ontwerpbestemmingsplan; 
2. een ingediende aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij er wordt afgeweken van het bestemmingsplan of van de 
beheersverordening en die 1:1 in overeenstemming was met eerdere principebesluitvorming van het college. 
Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van een woonbestemming voor maximaal twee woningen op het 
perceel tussen nummers 9 en 11 te Fochteloo. 
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5.                                             Subsidieverzoek 2019 Stichting De Kortsluiting 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 24 augustus 2018 heeft Stichting De Kortsluiting een subsidieverzoek voor 2019 ingediend. Zij vragen om een subsidie 
van € 5.000,- om in 2019 laagdrempelige muzikale- en culturele activiteiten te organiseren in de gemeente Ooststellingwerf. 
Het college heeft besloten  het subsidieverzoek van Stichting De Kortsluiting voor het jaar 2019 te honoreren en de kosten 
van dit besluit ten laste te brengen van het college. 

6.                                     Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 15 september 2015 heeft de raad de motie Vreemd aan de orde van de dag over het motorcrossterrein De Prikkedam 
aangenomen. In deze motie vraagt de raad uw college om: 
a. “te onderzoeken of reparatie van het eerder door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan tot de mogelijkheden 
behoort”; 
b. “de procedures om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, met name op het gebied van geluidsonderzoek, op korte 
termijn op te starten”; 
c. “middels een ‘Voorbereidingsbesluit’ in de vergadering van oktober 2015 de raad over de voortgang te informeren”. 
Naar aanleiding van deze motie bereiden wij op dit moment een bestemmingsplan voor het motorcrossterrein voor. 
Onderdeel van de voorbereiding van het bestemmingsplan voor het motorcrossterrein De Prikkedam is het opstellen van een 
milieueffectrapport.  
Het college stemt in met het ontwerp van het milieueffectrapport Motorcrossterrein De Prikkedam (en de bijlagen daarbij) 
voor het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam. Ook stelt het college het voorontwerp van het bestemmingsplan 
Motorcrossterrein De Prikkedam samen met het ontwerp van het milieueffectrapport daarbij aan de in artikel 3.1.1. bedoelde 
besturen en adviseurs beschikbaar voor het daar bedoelde overleg en op grond van de Inspraakverordening Ooststellingwerf 
2013 ter inzage te leggen voor inspraak. En het college vraagt de commissie voor de milieueffectrapportage om een 
deeltoetsingsadvies over het hiervoor onder 1 bedoelde ontwerp van het milieueffectrapport. 
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7.                                     Actieplan Foar Fryske Bern en Convenant HS Jeugdhulp 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In provinciaal verband zijn twee plannen opgesteld om de transformatie van de Jeughulp verder te helpen. 
1. Actieplan Foar Fryske Bern  
Het Rijk heeft voor alle jeugdhulpregio’s in Nederland gelden ter beschikking gesteld om de transformatie van de Jeugdhulp 
te versnellen. Voor Friesland betekent dit ca 4,2 miljoen, die in gezamenlijkheid door alle Friese gemeenten moeten worden 
besteed in drie jaar. Hiervoor is in samenwerking tussen Gemeenten, Jeugdhulpaanbieders, Onderwijs en Gecertificeerde 
Instellingen Jeugdbescherming een plan opgesteld : Het Actieplan Foar Fryske Bern 
2. Convenant Hoogspecialistische Jeugdhulp 
De aanbieders van Hoogspecialistische Jeugdhulp hebben samen met de Friese gemeenten plannen opgesteld om de zorg 
voor jeugdigen en gezinnen met complexe zorg te verbeteren. De plannen zijn opgetekend in het Convenant 
Hoogspecialistische Jeugdhulp. 
Het college neemt  het Actieplan Foar Fryske Bern en het Convenant Hoogspecialistische Jeugdhulp ter kennisneming aan 
en stuurt beide ter kennisname aan de Gemeenteraad.  

8.                                      Advies Voorwaarden VE en Herstelaanbod 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Per 1 juli 2018 zijn de basisvoorwaarden voor Voorschoolse Educatie (VE) veranderd en zijn er eisen gesteld aan de inhoud 
van het pedagogisch beleidsplan voorschoolse educatie. Houders met een VE-locatie nemen in het pedagogisch beleidsplan, 
op een zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze een aantal VE-specifieke onderwerpen op. Met deze voorwaarden wordt de 
kwaliteit van de VE bevorderd. Deze wijziging betekent dat Houders hun pedagogisch beleid moeten aanpassen en tijd 
moeten nemen om dit zorgvuldig te doen. Met het toetsen op deze basisvoorwaarden met ingang van 1 januari 2019 worden 
de Houders in de gelegenheid gesteld het pedagogisch beleid hierop aan te passen. 

Het college heeft besloten om het advies van de GGD om met ingang van 1 januari 2019 met betrekking tot voortgang 

verplichte inspecties kinderopvang en uitvoering toezicht op besluit voorschoolse educatie over te nemen. En het advies van 
de VNG en GGD GHOR Nederland te volgen en het Herstelaanbod met ingang van 1 januari 2019 in beleid op te nemen en 
Overleg en Overreding te laten vervallen. Herstelaanbod geldt niet bij onderzoek voor registratie. 
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9.                                       Bestemmingsplan 'Wolvegasterweg 10, Oldeberkoop' 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn 5 zienswijzen ingediend. De zienswijzen bieden geen 
aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Op basis van een informele reactie van de provincie wordt de 
toelichting ambtshalve aangepast aangaande de kap van bomen en de Boswet. Er is alsnog geen plicht tot compensatie van 
de te kappen bomen. Op het ontwerp hogere waardebesluit Wet geluidhinder zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het college stelt de raad voor om: 
a. in te stemmen met de beantwoording van de binnengekomen zienswijzen, zoals verwoord in de Zienswijzennotitie; 
b. het ontwerpbestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10, Oldeberkoop’ gewijzigd vast te stellen ten aanzien van het aanpassen 
van de toelichtingen op de reactie van de provincie in die zin dat er wordt opgenomen dat er meer dan 100 m2 bomen wordt 
gekapt maar compensatie in het kader van de Boswet niet noodzakelijk is; 
c. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen; 
Daarnaast stelt het college het bijgevoegde besluit hogere waarde Wet geluidhinder en het beeldkwaliteitsplan zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan als aanvulling op de welstandsnota vast. 

10.                                       Uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college In het uitvoeringsprogramma worden alle activiteiten in het kader van verkeerseducatie benoemd die in 2019 worden 
uitgevoerd. De activiteiten zijn bedoeld voor alle leeftijdscategorieën waarbij wordt samengewerkt met partijen als Veilig 
Verkeer Nederland, Verkeersouders, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, fietsersbond en ANWB. Het college gaat 
akkoord met het uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019. 
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11.                                        Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Ooststellingwerf 2018 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Per 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) in werking getreden. De basisregistratie adressen 
en gebouwen bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. De gemeente is een 
belangrijke gebruiker van de BAG. Gebouw- en adresgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het waarderen van 
onroerende zaken (WOZ) en de adresgegevens voor het bijhouden van de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast zijn 
alle gemeenten aangesloten op de landelijke voorziening (LV-BAG). Het Kadaster beheert LV-BAG en zorgt ervoor dat de 
BAG gegevens voor iedereen (burger, bedrijfsleven en andere overheden) toegankelijk is. De uitvoering van de taken zoals 
in de Wet BAG staan omschreven, zijn via een mandaatbesluit ondergebracht bij de afdeling OWO Beheer & Registratie, 
team Belastingen & Vastgoedinformatie (BVI). 
Het college trekt het huidige ‘Mandaatbesluit uitvoering Bag 2014’ in en stelt het ‘Mandaatbesluit uitvoering BAG 
Ooststellingwerf 2018’ vast. 

12.                                        Regionale samenwerking leerplicht en RMC 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college De gemeenten in regio De Friese Wouden (Zuidoost) werken al jaren samen op het gebied van leerplicht en voortijdig 
schoolverlaten. De colleges hebben daartoe in 2009 besloten. De leerlingenadministratie, leerplicht primair en voortgezet 
onderwijs worden uitgevoerd door de gemeenten. De taken mbo- leerplicht, trajectbegeleiding van voortijdig schoolverlaters, 
de monitoring van jongeren in een kwetsbare positie en onderzoeken leerbaarheid / schoolbaarheid van jongeren die een 
uitkering aanvragen worden voor de zeven1 gemeenten uitgevoerd door de RMC-functie die ondergebracht is bij 
Smallingerland als contactgemeente. De samenwerking moet nog formeel worden vastgelegd; de inwerkingtreding van de 
AVG vergroot de urgentie daarvoor. Het vastleggen op zich leidt niet tot verandering van de bestaande praktijk, noch van de 
financiële kaders. 
Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst, de regionale instructie, het privacybeleid en het privacyreglement 
startWijzer en machtigt de wethouder lokaal onderwijs om de documenten te ondertekenen namens de gemeente.  
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13.                                        Ambitiedocument Fryslân Circulair 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Circulair Fryslân vraagt de Friese gemeenten, via de portefeuillehouders Energie en Klimaat om instemming met de 
ondertekening van het Ambitiedocument Fryslân Circulair door de voorzitter van de vereniging van Friese gemeenten. Ook 
vraagt Circulair Fryslân de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân om instemming. 
Deze ondertekening vind plaats in de Week van de Circulaire Economie van 14 tot en met 18 januari 2019. 
Sinds begin dit jaar zijn wij lid van de vereniging Friesland Circulair. 
Met de ondertekening spreken we ons uit om ons in te zetten voor: 
1. Minimaal 10% circulair inkopen in 2020 
2. Alleen nog circulair straatmeubilair plaatsen; 
3. Aan ons wagenpark worden uitsluitend voertuigen op niet-fossiele brandstoffen toegevoegd. Het college stemt in (met 
kanttekening) met het Ambitiedocument Fryslân Circulair. Kanttekening: Niet voor alle producten en materialen is op dit 
moment een 100 procent duurzame oplossing voorhanden. Technische of financiële beperkingen kunnen aanleiding zijn af te 
wijken van het genoemd ambitiedocument. 

14.                                         Stand van zaken realiseren samenhangende aanpak statushouders 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In april 2018 is gestart met het onderzoek naar een samenhangende aanpak statushouders. Er is in afstemming met alle 
stakeholders een analyse gemaakt van de situatie van statushouders en de werkwijze van de betrokken organisaties. Vanuit 
deze analyse zijn aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zullen in 2019 in pilotvorm uitvoering krijgen. Het college 
neemt kennis van de memo en stuurt deze door aan de raad. 
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15.                                          Subsidie Onderwijs Jonge Kind 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Het doel van de inzet van een Consulent Onderwijs Jonge Kind (COJK) is het waarborgen van de doorgaande lijn, waarin 
kinderen, voor wie dat niet zomaar vanzelfsprekend is, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dit waar te maken voor de 
voorschoolse voorzieningen en alle basisscholen in Ooststellingwerf is een formatieomvang van 8 uur per week een 
voorwaarde (nu: 4 uur). Het college verleent de subsidie van €14.000,- aan Stichting Comprix ten behoeve van de uitbreiding 
van het aantal beschikbare uren (van 4 naar 8 uur per week) van de Consulent Onderwijs Jonge Kind. 


