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1.

Ontwerpbestemmingsplan woongebied Wrongel Oosterwolde

Portefeuillehouder

Jouke Jongsma

Besluit college

Op het terrein van de oude zuivelfabriek van Oosterwolde aan de Nanningaweg is woningbouw geprojecteerd. Een deel
hiervan is gebouwd maar een deel ook niet. Op basis van het projectbesluit mogen slechts woningen gebouwd worden zoals
het toen is bedacht. Met een nieuw bestemmingsplan wordt het mogelijk om woningen te bouwen die passen bij de huidige
wooneisen met enige flexibiliteit in woonvormen. Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
woongebied Wrongel Oosterwolde en de voorontwerpfase over te slaan. Ook heeft het college besloten de formele
procedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes
weken ter inzage te leggen en in te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst en te komen tot een
ondertekende overeenkomst voor de collegevergadering waarin het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling naar de raad
wordt gestuurd.

2.

Streekagenda project "Kwaliteitsverbetering en verduurzaming bebouwde omgeving"

Portefeuillehouder

Fimke Hijlkema

Besluit college

In het kader van de Streekagenda Zuidoost Fryslân is in 2014 voor het thema wonen het ontwikkelproject
"Kwaliteitsverbetering en verduurzaming bebouwde omgeving" benoemd. Met dit project werd beoogd inzicht te krijgen in de
opgave voor de verbetering en verduurzaming van de bebouwde omgeving in de regio en hoe deze opgave gerealiseerd zou
kunnen worden. In 2015 heeft bureau RIGO hierover een rapport opgesteld. Het programmabestuur achtte een vervolg
wenselijk. Eén van de vervolgprojecten was te komen tot investeringsstrategieën voor de opgave in de sociale huurvoorraad.
Bureau Atrivé is gevraagd hiervoor een verkenning uit te voeren en heeft een eindverslag opgesteld. Het college neemt
kennis van het door Atrivé opgestelde eindverslag en van de ambtelijke oplegger Ontwikkelproject “Kwaliteitsverbetering en
verduurzaming bebouwde omgeving; speerpunt: investeringsstrategieën sociale huurvoorraad”. Ook heeft het college
besloten het vervolgproject om te komen tot investeringsstrategieën voor de opgave in de sociale huurvoorraad als afgerond
te beschouwen.

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl

3.

Taalnota Ooststellingwerf/ verordening Friese Taal

Portefeuillehouder

Fimke Hijlkema

Besluit college

Nederlands is de officiële taal van Nederland. Het Fries is tweede officiële taal in de provincie Fryslân. Nederland heeft via
Europese afspraken Limburgs, Nedersaksisch, Jiddisj en Sinti-Romanes als regionale of non-territoriale taal erkend. Voor de
gemeente Ooststellingwerf betekent dit dat wij bij het opstellen van taalbeleid te maken hebben met de talen Nederlands,
Stellingwerfs (Nedersaksisch) en Fries. Het advies bevat drie scenario’s waar het college uit kon kiezen. Scenario 1: budget
neutral, scenario 2: extra € 35.000 + 60 uur extra ambtelijke inzet en scenario 3: extra € 45.000,- + 90 uur extra ambtelijke
inzet. Het college heeft voor het eerste scenario gekozen.

4.

Vaststellen subsidie Stichting Bosbad Appelscha 2017

Portefeuillehouder

Fimke Hijlkema

Besluit college

Op 25 april 2017 heeft het college besloten Stichting Bosbad Appelscha (hierna: SBA) voor 2017 € 75.402 te verstrekken
voor de exploitatie van het Bosbad en € 115.045 voor planmatig onderhoud conform de MJOP 2017-2026. Met het 8
november 2018 ingediende verzoek, met Jaarstukken, tot vaststelling van de subsidie over 2017 voldoet SBA aan het
gestelde in de ASVO 2015. Via de Jaarstukken 2017 doet SBA verslag van de activiteiten en legt verantwoording af. Het
college stelt daarom subsidie Stichting Bosbad Appelscha 2017 vast.

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl

5.

Principeverzoek Veengang 1 horeca

Portefeuillehouder

Marcel Bos

Besluit college

In het voormalige bankkantoor aan de Veengang 1 in Oosterwolde is sinds begin 2018 het Business Center Oosterwolde
gevestigd. Verschillende kleinere bedrijven zijn in het gebouw gevestigd. De huidige bezettingsgraad is 50%. Om meer
bedrijven aan te trekken is het nodig dat er in het gebouw goede facilitaire diensten kunnen worden geboden.
Complementaire lichte horeca kan ervoor zorgen dat het gebouw als vestigingslocatie aantrekkelijker wordt.
De horeca zal gericht zijn op het verstrekken van niet tot licht alcoholhoudende dranken en eenvoudige etenswaren aan de in
het Business Center gevestigde bedrijven. Ook is het voor de bezoekers van de winkelboulevard mogelijk om gebruik te
maken van deze horeca. De openingstijden voor gasten is van 8:00 uur tot 17:00 uur. Het college heeft besloten in principe
medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van complementaire lichte horeca met een
maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 135 m2.

6.

Gedoogbeschikking Prikkedam

Portefeuillehouder

Marcel Bos

Besluit college

De MSV "De Prikkedam" wil door middel van “trial en error” onderzoeken waardoor de geluidspieken op hun motorcrossterrein
worden veroorzaakt. Om de MSV de kans te bieden om te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de
geluidssituatie te verbeteren, zonder het risico te lopen dat een dwangsom betaald moet worden, is het noodzakelijk om een
gedoogbeschikking vast te stellen. Het college heeft besloten een gedoogbeschikking vast te stellen conform de conceptbrief
voor maximaal 3 testmeetsessies van maximaal 3 uren tijdens de vergunde reguliere trainingstijden.

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl

7.

Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Fryslân

Portefeuillehouder

Harry Oosterman

Besluit college

De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) werkt aan brandweerzorg, publieke (jeugd)gezondheidzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Brandweer Fryslân en GGD Fryslân werken onder de koepel van de VRF. De brandweer heeft als hoofdtaken
brandpreventie, brandbestrijding en voorlichting en ondersteuning bij rampen en ongevallen. GGD Fryslân heeft als hoofdtaken
monitoring, signalering en advies, gezondheidsbescherming en toezicht houden op de publieke gezondheid bij rampen en
crises.
Op 6 december 2018 hebben we de kaderbrief 2020 – 2023 van de VRF ontvangen en op grond van de gemeenschappelijke
regeling heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college stemt in met de kaderbrief 2020 –
2023 van de Veiligheidsregio Fryslân en met het versturen van de zienswijze aan de Veiligheidsregio Fryslân.

8.

Stedelijk water | Uitgangspunten Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 – 2024

Portefeuillehouder

Jouke Jongsma/Fimke Hijlkema/Marcel Bos

Besluit college

De gemeente stelt in 2019 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op. Dit GRP ziet eruit als een beeldend plan. Dat is
een website met relatief weinig tekst en veel beeld, gericht op inwoners, bedrijven, andere overheden en andere
belangstellenden. In het nieuwe GRP wordt het bestaande beleid over riolering en stedelijk water verlengd en worden de
onderwerpen CO2 neutraal maken en klimaatverandering toegevoegd. De gemeente schrijft de maatregelen op die nodig zijn
om het beleid uit te voeren. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van de kosten tijdens de komende jaren en kan een
realistische rioolheffing worden bepaald. Het college stemt in met de uitgangspunten voor het opstellen van het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2020-2024:
a. Bestaand beleid en maatregelen handhaven;
b. Beleid en maatregelen CO2 neutrale waterketen toevoegen (klimaatmitigatie);
c. Beleid en maatregelen ruimtelijke aanpassing vanwege regenwateroverlast door klimaatverandering toevoegen
(klimaatadaptatie).
d. Het nieuwe GRP ziet eruit als een beeldend plan.

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl

9.

Steekproef Fries Sociaal Planbureau

Portefeuillehouder

Marcel Bos

Besluit college

Het Fries Sociaal Planbureau (hierna: FSP) vraagt “toestemming voor het trekken van een steekproef uit de BRP van uw
gemeente met NAW-gegevens”. Het FSP is een onafhankelijk kennisinstituut dat trends en ontwikkelingen in kaart brengt,
analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Onderdeel van het FSP is het Panel Fryslân, een groep inwoners die
ervaringen deelt en haar mening geeft over wat speelt in de omgeving. Op dit moment zijn ruim 3.000 inwoners daarvan lid.
De steekproef is bedoeld potentiële leden te benaderen lid te worden van dit panel waardoor het een representatieve status
houdt. Het college heeft besloten werkzaamheden van het FSP aan te wijzen als werkzaamheden met een gewichtig
maatschappelijk belang voor de gemeente. De FSP aan te wijzen als derde aan wie gegevens uit de basisregistratie
personen kunnen worden verstrekt en informatieverstrekking aan het FSP te beperken tot de adresgegevens van
ingeschreven personen in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar.

10.

Intrekken Beleidsregels Jeugdhulp 2015

Portefeuillehouder

Esther Verhagen

Besluit college

Gebleken is dat bij de vaststelling van de Beleidsregels Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 op 9 januari 2018 de
Beleidsregels Jeugdhulp 2015 niet zijn ingetrokken. Om onduidelijkheid te voorkomen wordt
het college gevraagd de oude beleidsregels uit 2015 in te trekken. De nieuwe beleidsregels zijn op 9 januari 2018 vastgesteld.
Deze zijn aangepast aan de Verordening Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018, welke op 7 november 2017 is vastgesteld.
Het college heeft besloten om de Beleidsregels Jeugdhulp 2015 in te trekken.
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