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1.                                        Beantwoording brief Coöperatie Appelscha regio 3.0 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 8 februari 2020 heeft het college een brief ontvangen van het bestuur van Cooperatie Appelscha regio 
3.0. Het college stemt in met de beantwoording van de brief van Coöperatie Appelscha regio 3.0.  In de brief geeft het college 
aan dat het bestuur van de coöperatie zal worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de betreffende portefeuillehouders. 

 

 
 
2.                                        Omgevingsvergunning voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van een supermarkt op het perceel aan de Dertien 
Aprilstraat 46 in Oosterwolde. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema / Marcel Bos 

Besluit college Op 5 december 2019 heeft het college een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg en/of bouw op en het 
gebruik van de gronden binnen het perceel aan de Dertien Aprilstraat 46 in Oosterwolde voor een supermarkt. Het project is in 
strijd met het voor de gronden geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrein”. Dit plan is op 17 september 2013 door de raad 
vastgesteld. De strijd met het plan blijkt ook uit de aanvraag nu hierin ook wordt gevraagd om een omgevingsvergunning voor 
het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 
Het college wil een goede ruimtelijke ordening waarborgen. Daarvoor stellen ze de raad voor te weigeren om een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen af te geven. De gevraagde omgevingsvergunning in ontwerp te weigeren, onder voorwaarde 
dat door de raad het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen wordt geweigerd. En de gevraagde 
omgevingsvergunning definitief te weigeren wanneer op de geweigerde ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de 
geweigerde ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 
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3.                                        Verantwoording informatieveiligheid ENSIA 2019 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Informatieveiligheid en privacy hebben een belangrijke plaats op de gemeentelijke agenda. Zorgvuldig omgaan met informatie 
van burgers staat bij ons hoog in het vaandel. Dat geldt voor elke afdeling van onze gemeente. Het adequaat inrichten van 
verantwoordingsprocessen is daarbij essentieel. Zo blijft informatieveiligheid en privacy van burgers gewaarborgd. Het college 
neemt kennis van het ENSIA assurance rapport en de rapportages van bevindingen m.b.t. DigiD en SUWI. Van de 
Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen m.b.t. DigiD en SUWI. En van de Letter of Representation (LOR) – 
schriftelijke bevestiging bij de Assurance opdracht. Het college stelt de Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen 
m.b.t. DigiD en SUWI vast  ondertekent de Collegeverklaring ten behoeve van de vaststelling. 

 
4.                                        Afschaffen verhuurdersheffing motie # 069 van het CDA 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 11 maart 2020 ontving het college de Motie vreemd aan de orde van de dag # 069 van de fractie van het CDA met het 
onderwerp: Afschaffing verhuurdersheffing welke tijdens de raadsvergadering van 24 maart 2020 zou worden ingediend. Zoals 
bekend is deze vergadering als gevolg van de coronacrisis geannuleerd. Het college heeft op 24 maart 2020 besloten hierover 
contact op te nemen met de fractie van het CDA. Met als uitkomst dat het college de motie mag afdoen alsof die was ingediend 
in de vergadering van de raad van 24 maart 2020. Het college stemt in met de mededeling aan de raad in reactie op de motie # 
069 van het CDA over het afschaffen van de verhuurdersheffing. 
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5.                                        Decembercirculaire 2019 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In december 2019 is de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds gepubliceerd. Het begrotingsperspectief is hierdoor 
aangepast. Het college neemt kennis van het verwerken van het saldo 2019 in de jaarrekening 2019. Verwerkt de financiële 
gevolgen voor 2020 en verder in de voorjaarsrapportage 2020. En brengt de raad op de hoogte van de gevolgen van de 
decembercirculaire 2019 via een mededeling aan de raad. 

 
 
 
6.                                          Uitspraak beroep planschade Duistereweg 1 in Oosterwolde 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het ingestelde beroep Duistereweg 1 te Oosterwolde. De rechtbank heeft het college in 
haar beslissing op alle punten in het gelijk gesteld. Hiermee is het ingestelde beroep ongegrond verklaard en bestaat er geen 
aanleiding voor een proceskostenvergoeding. Het college neemt kennis van de uitspraak door de rechtbank inzake het beroep 
Duistereweg 1 te Oosterwolde. 
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7.                                          Uitspraak beroep planschade Jan Frankensingel 14 in Oosterwolde 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het door Theo Wijntjes BV te Elsloo ingestelde beroep. Het college geeft uitvoering aan  
de uitspraak van de rechtbank door de navolgende kosten als volgt uit te keren: 
 
• het griffierecht van € 345,- aan eiseres te vergoeden; 
• de proceskosten van € 525,- aan eiseres te vergoeden. 

 
 
 
 
8.                                          Uitspraak beroep planschade Jan Frankensingel 20 in Oosterwolde 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het door Theo Wijntjes BV te Elsloo ingestelde beroep. Het college geeft uitvoering aan 
de uitspraak van de rechtbank door de navolgende kosten als volgt uit te keren: 
• het bij besluit van 29 januari 2019 toegekende bedrag aan proceskostenvergoeding in bezwaar van € 1.258,50 te 
verhogen met € 415,50 tot een eenmalige vergoeding van € 1.674,- inzake de procedures Jan Frankensingel 14 en 20 te 
Oosterwolde; 
• het griffierecht van € 345,- aan eiseres te vergoeden; 
• de proceskosten van € 525,- aan eiseres te vergoeden. 


