
 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

Nummer 11 – 24 maart 2020 
 
 

 

 

1.                                       Aanvullende maatregelen op het pakket van steunmaatregelen van het Rijk door de drie OWO gemeentebesturen 
(onderdeel gemeentelijke heffingen en invordering) 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het Rijk heeft een pakket aan steunmaatregelen kenbaar gemaakt voor ondernemers in Nederland aangezien de economische 
en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus specifiek voor deze groep voelbaar is. De lokale overheden en dus ook de 
OWO gemeentebesturen willen de mogelijkheden kenbaar maken en publiceren die zij voorstaan voor specifiek de 
ondernemers en de ZZP-ers binnen hun eigen gemeentegrenzen. Het college gaat akkoord met de aanvullende lokale 
maatregelen op het pakket van steunmaatregelen van het Rijk (onderdeel gemeentelijke heffingen en invordering). 

 

 
 
 
2.                                       Aanvullende raadsvraag bomen Nijesteegde 50B en A 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 13 februari 2020 heeft het college twee vragen van de fractie van GroenLinks (nr. 17) ontvangen met het onderwerp: 
“Bomen Appelscha Steegde”. De vragen zijn beantwoord in de mededeling aan de raad van 3 maart 2020. Op 10 maart is een 
aanvullende vraag gesteld. Het college stemt in met de beantwoording van de aanvullende schriftelijke vragen nr. 17 aan het 
college van GroenLinks over “Bomen Appelscha Steegde” via een mededeling aan de raad. 
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3.                                       Concept RES Friesland 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 17 september 2019 heeft de raad van Ooststellingwerf besloten deel te nemen in het traject voor het opstellen van de Friese 
Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). De raad heeft ingestemd met het Startdocument Regionale Energie Strategie 
Fryslân. Met deze eerste stap heeft de gemeente commitment uitgesproken om samen met de provincie, Wetterskip, de Friese 
gemeenten, netbeheerders Liander en Stedin, inwoners en stakeholders te werken aan duurzame Friese energieproductie 
Het college stemt in met de concept RES Friesland. 

 
4.                                       Jaarrekening Stichting Biosintrum 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De statuten van Stichting Biosintrum verplichten het bestuur om de boeken en de jaarrekening te doen onderzoeken door een 
accountant.  Gezien de omvang van de activiteiten van de stichting is een accountantsverklaring vooralsnog een te zwaar 
vereiste. Het college heeft daarom besloten om te verklaren dat de gemeente Ooststellingwerf geen bezwaar heeft tegen een 
jaarrekening over de boekjaren 2019 en 2020 met een samenstellingsverklaring in plaats van een accountantsverklaring. 
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5.                                       Voortgang Coöperatie regio Appelscha 3.0 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2019, waarin is besloten om de subsidie toe te kennen aan de coöperatie, heeft 
toenmalig wethouder Jouke Jongsma toegezegd de raad na één jaar te informeren over de resultaten en ontwikkelingen van 
deze nieuwe organisatie. De coöperatie heeft op 21 januari 2020 verslag gedaan van haar werkzaamheden in een openbare 
themabijeenkomst voor de raad. De toezegging is daarmee afgedaan. De mededeling aan de raad, het tussentijdse verslag en 
het financiële overzicht worden zodoende beschouwd als aanvullende informatie voor de raad. In het laatste kwartaal van 2020 
zal de raad opnieuw worden geïnformeerd over de resultaten en ontwikkelingen tot dan toe.  
Het college neemt kennis van de inhoud van het tussentijds verslag van de Coöperatie regio Appelscha 3.0 en van de 
mededeling aan de raad over Coöperatie regio Appelscha 3.0. Op basis daarvan informeert het college de raad aanvullend over 
de resultaten en ontwikkelingen in 2019 en zal het college de raad in een later stadium informeren over de toeristenbelasting en 
de Bosbergtoren. 

6.                                        Voortgang nieuw geurbeleid (Wgv) 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de raad besloten om het college opdracht te geven “te onderzoeken hoe zo 
eenvoudig mogelijk het huidige geurbeleid bijgesteld kan worden en nieuw geurbeleid op basis van de Wet geurhinder en 
veehouderij voor te bereiden, met inachtneming van alle ingewonnen adviezen.” De raad heeft daarbij besloten het huidige 
geurbeleid (bestaande uit een gebiedsvisie en een verordening) niet in te trekken. Wethouder Hijlkema heeft toegezegd in het 
eerste kwartaal van 2020 het nieuwe geurbeleid aan de raad voor te leggen. Het college stemt in met het plan van aanpak voor 
het opstellen van nieuw geurbeleid (Wgv) en stuurt een mededeling aan de raad over de voortgang van het nieuwe geurbeleid. 
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7.                                         Beslissing op bezwaarschrift tegen beslissing op Wob-verzoek 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op 30 december 2019 heeft bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van 21 november 
2019, waarbij is beslist op een verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Het college heeft, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften,  besloten het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. 

 
8.                                          Verlenging overeenkomst Vluchtelingenwerk 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 4 december jl. heeft het college het besluit genomen geen nieuwe trajecten maatschappelijke begeleiding meer in 
te kopen bij Vluchtelingenwerk. De voor 2019 geldende overeenkomst is van rechtswege vervallen, wat 
betekent dat er een oplossing moet komen voor de in 2019 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding. Het college gaat 
akkoord met verlenging van de overeenkomst Maatschappelijke begeleiding 2019 met één jaar voor uitsluitend de in 2019 
gestarte trajecten. Ook gaat het college akkoord met het hierover opgestelde addendum bij de overeenkomst Maatschappelijke 
Begeleiding 2019 en met het versturen van de opgestelde brief ter bevestiging van de gemaakte afspraken met 
Vluchtelingenwerk d.d. 11 maart. 


