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 1.         Agenda en stukken van het Programmabestuur Streekagenda Zuidoost Fryslân 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college In 2017 is de herijking van de Streekagenda Zuidoost Fryslân afgerond. Het Programmabestuur van de Streekagenda heeft 
in 2017 inhoudelijke keuzes gemaakt over de onderwerpen die de komende Jaren gezamenlijk worden opgepakt. Het college 
heeft kennisgenomen van de agenda en stukken van het Programmabestuur Streekagenda Zuidoost 
Fryslân. Het college heeft ingestemd met de verdere uitwerking en start van de voorliggende onderwerpen in het kader van 
de Streekagenda Zuidoost Fryslân; met bijbehorende financiële verplichtingen op voorwaarde dat het project een 
meerwaarde heeft voor de gemeente Ooststellingwerf; met het inhoudelijke en procedurele voorstel met betrekking tot 
regionale samenwerking na 2019. 

2.            Inbraakpreventietruck. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In 2015 heeft het ministerie van J&V een bijdrage van €110.000,- toegekend voor de aanschaf en exploitatie van de 
inbraakpreventietruck. Dit in het kader van de aanpak van woninginbraken in Noord Nederland voor de periode van 4 jaar. Dit 
project wordt uitgevoerd door de politie Noord-Nederland en wordt financieel beheerd door de gemeente Ooststellingwerf.  
 
Alle gemeenten in Friesland, Drenthe en Groningen kunnen gratis gebruik maken van de inbraakpreventietruck in de strijd 
tegen woninginbraken. Met behulp van de truck wordt voorlichting gegeven aan inwoners over hoe een woning het beste 
beveiligd kan worden tegen woninginbraken. 
 
Het college heeft ingestemd met het overdragen van de inbraakpreventietruck aan politie Noord-Nederland per 1 maart 2018. 
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3.            Jaarverslag preventief huisbezoek 2017. 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college In de afgelopen jaren zijn er in de gemeente preventieve huisbezoeken gedaan onder inwoners van 75 jaar en ouder. Het 
project heeft een belangrijke informatiefunctie. Door middel van de preventieve huisbezoeken kunnen we inwoners bereiken 
(ouder dan 75 jaar) die niet of erg laat zelf om hulp vragen. 
 
Het college heeft kennis genomen van het verslag Preventief Huisbezoek 2017. 

4.             Kruispunt N919-Rijweg, Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De voorgenomen aanleg van een rotonde op het kruispunt N919-Rijweg stuitte op weerstand bij ondernemers in 
Ooststellingwerf. Daarom is een nieuw ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is tijdens het overleg op 15 februari 2018 besproken 
met alle belanghebbenden, omwonenden en ondernemers. Alle partijen kunnen zich vinden in het ontwerp dat is voorgesteld 
door de provincie. Het college is akkoord gegaan met de door de provincie voorgestelde aanleg van een rijbaansplitsing op 
het kruispunt N919-Rijweg bij Oosterwolde 
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5.             Overeenkomst inzet Regionaal Calamiteitenscenario A32 Lankhorst – Heerenveen. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Rijkswaterstaat Oost Nederland Noord (ONN) ziet graag dat voor het hele wegennet van district Noord regionale 
calamiteitenscenario’s kunnen worden ingezet. Daarom is het calamiteitenscenario A32 Lankhorst – Heerenveen opgesteld. 
Het calamiteitenscenario heeft als doel om automobilisten ten tijde van verstopping van de wegen als gevolg van een 
langdurige calamiteit te informeren, om te leiden en te begeleiden, waardoor de verstopping beperkt wordt. Het college heeft 
ingestemd met een per directe inzet van het ‘Regionaal Calamiteitenscenario A32 Lankhorst – Heerenveen’ bij langdurige 
calamiteiten en congestie op de A32 Lankhorst – Heerenveen door het ondertekenen van de overeenkomst. 

6.              Tarievenaanpassing sporthallen en gemeentelijke gymnastieklokalen, seizoen 2018 – 2019. 

Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college De exploitanten van de sporthallen De Boekhorst in Oosterwolde, De Bongerd in Haulerwijk De Steegdenhal in Appelscha en 
de gymnastieklokalen van het Stellingwerf College volgen het gemeentelijke tarievenbeleid. Dit voor wat betreft de verhuur 
van hun accommodaties. Het college heeft besloten om met ingang van 1 augustus 2018 de tarieven voor het gebruik van de 
gemeentelijke gymnastieklokalen, de gymnastieklokalen van het Stellingwerf College, en de sporthallen onder beheer van 
Laco (Oosterwolde/Haulerwijk) en Racket- & Healthcentre Appelscha te verhogen met 1,6%. Dit overeenkomstig CPI-totale 
bestedingen van april 2017. Deze trendmatige verhoging voorkomt  dat het verschil tussen kosten en baten te groot wordt of 
dat tarieven schoksgewijs moeten worden verhoogd. 


