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Nummer 03 – 23 januari 2018 

 1.         Europese aanbesteding onderhoud sportvelden 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In de Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2017 is het besluit om Europese 
aanbesteding te volgen is niet gemandateerd. Het college heeft nu besloten om het onderhoud van de sportvelden aan te 
besteden door middle van Europese aanbesteding. En om de uitvoering van deze aanbesteding door Kybys BV te laten 
verzorgen. De productieverantwoordelijke medewerker wordt gemandateerd om het besluit te nemen over de gunning van 
de Europese aanbesteding van het onderhoud van de sportvelden 

2.         Kaderbrief 2019 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op 22 december 2017 hebben we de kaderbrief 2019 – 2022 van de  Veiligheidsregio Fryslân ontvangen. Op grond van de 
gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college heeft 
besloten om de gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met de kaderbrief 2019 – 2022 van de Veiligheidsregio 
Fryslân, behoudens de uitzetting van de kapitaallasten. En ook in te stemmen met het versturen van de zienswijze aan de 
Veiligheidsregio Fryslân. 
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3.         Ontwerpbestemmingsplan “Zandwinlocatie Weperpolder Oosterwolde” 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college De firma Oenema Zand B.V. heeft al geruime tijd plannen om de huidige zandwinlocatie, gelegen in de Weperpolder nabij 
Oosterwolde, uit te breiden. De realisatie van een zandwinplas past niet binnen deze bestemming. Om de beoogde 
uitbreiding te kunnen realiseren zal eerst een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden. Het college heeft daarom 
besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Zandwinlocatie Weperpolder Oosterwolde”. Het 
ontwerpbestemmingsplan wordt, op grond van afdeling 3.4 van de Awb, zes weken ter inzage gelegd. Dit met de 
mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen. 

4.          Vervolgadvies realisatie zes appartementen en een vrijstaande woning aan de Boekhorsterweg te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Iemand heeft verzocht medewerking te verlenen aan de bouw van zes appartementen binnen de bestaande contouren van 
een voormalig schoolgebouw en het realiseren van een woning op naastgelegen perceel. Het college heeft besloten om in 
principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zes appartementen en een vrijstaande woning op het adres 
Boekhorsterweg te Oosterwolde (voormalige school). 
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5.         Realisering nieuw agrarisch bedrijf buitengebied Appelscha 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Op 21 november 2017 heeft van Vliet V.O.F uit Zeewolde uw college verzocht of het mogelijk is aan de Tilgrupsweg te 
Appelscha een woning met akkerbouwschuur te mogen bouwen. Het gaat hierbij om een nieuw akkerbouwbedrijf in het 
buitengebied. Het college heeft besloten om hier geen medewerking aan te verlenen. Dit plan is namelijk in strijd met de 
voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 2016. 

6.           Definitieve verslag van de Visitatiecommissie 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Om de digitale gemeente een succes te maken is informatieveiligheid een randvoorwaarde.  De Visitatiecommissie is 
ingesteld om het leren op het gebied van informatieveiligheid te versterken. Het college heeft kennis genomen van het 
definitieve verslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid en de uitwerking van de actiepunten. 
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7.           Definitieve vaststelling aangepaste regeling gedrag 2018 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Vorig jaar kwam de ondernemingsraad met het initiatief om de regeling ongewenst gedrag aan te passen. In goed overleg 
met een delegatie van de OR is de regeling aangepast. Het college heeft de aangepaste regeling ongewenst gedrag 2018 
definitief vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de regeling ongewenst gedrag van 2010. Daarnaast heeft het college 
besloten om Peta Twijnstra van bureau vertrouwenspersonen aan te wijzen als vertrouwenspersoon en de senior adviseur 
HR als intern adviseur. 

8.           Doorontwikkeling Veiligheidshuis Fryslân 2019 - 2023 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het Veiligheidshuis Fryslân (VHF) is een netwerksamenwerking tussen gemeenten en partners uit het 
veiligheidsdomein en het sociale domein. Het veiligheidshuis valt onder verantwoordelijkheid van alle Friese 
gemeenten. Het college heeft ingestemd met de concept rapportage doorontwikkeling Veiligheidshuis Fryslân 2019 t/m 2023 
met bijbehorende begroting en verdeling. Daarnaast heeft het college besloten om de bijdrage te betalen aan het 
Veiligheidshuis Fryslân voor de periode 2019 en verder. 
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9.             Ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 51 te Fochteloo 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Het college heeft besloten om op grond van het bestemmingsplan Zuideinde 51 te Fochteloo het gebruik van agrarische 
bijgebouwen voor het stallen van kampeermiddelen tot een oppervlakte van ten hoogste 1.400 m² op het perceel aan het 
Zuideinde 51 in Fochteloo mogelijk te maken. Dit besluit wordt voor zes weken ter inzage gelegd. 

10.           Jaarverslag 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018 VTH Fysieke Leefomgeving 
Portefeuillehouder Henk van de Boer en Sierd de Boer 

Besluit college Voor de uitvoering van de handhavingsactiviteiten stelt het college ieder jaar een (handhavings)programma vast, evenals een 
jaarverslag van de uitvoering van de (handhavings)activiteiten in het voorgaande jaar. Dit is een verplichting op grond van de 
Wabo. Met de inwerkingtreding van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) geldt deze verplichting 
ook voor de vergunningverlening. 
 
Met de vaststelling van het jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma 2018 VTH Fysieke Leefomgeving wordt de 
verslaglegging en evaluatie over 2017 en de programmering over 2018 van de activiteiten rond vergunningverlening, toezicht 
en handhaving vastgelegd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de afdeling OWO-VTH uitvoering geeft aan 
het beleid van het college. 
 
Het college heeft besloten om het jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma 2018 VTH fysieke leefomgeving vast te stellen. 
Daarnaast word teen mededeling ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag 2017 en 
uitvoeringsprogramma 2018 VTH wordt ter kennisname gestuurd naar GS van Fryslân. 


