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1.                                         Doorbetaling Wmo zorgaanbieders i.v.m. corona 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Landelijk zijn allerlei maatregelen voorbereid om ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfs- continuïteit in deze vanwege de 
corona crisis onzekere (financiële) tijden. Zorgondernemers kunnen hier of geen gebruik van maken of de regelingen bieden 
geen (voldoende) oplossing voor de ontstane financiële crisis. De VNG adviseert op lokaal niveau aanvullende afspraken te 
maken voor aanbieders dagbesteding, individuele begeleiding, hulp bij het huishouden en vervoer (Wmo taxi- en 
leerlingenvervoer). Het college heeft besloten om gedurende de periode van 16 maart tot (voorlopig) 1 juni de betalingen aan: 
• aanbieders Wmo dagbesteding, begeleiding en hulp bij het huishouden voor 100% door te laten lopen bij volledige 
prestatie levering en voor 70% bij geen of gedeeltelijke prestatielevering en 
• vervoerder Wmo taxi- en leerlingenvervoer voor daadwerkelijk gereden ritten voor 100% door te laten lopen en voor 80% 
bij uitgevallen routegebonden ritten. 
Deze betalingen te verstrekken in de vorm van een voorschot. 

 

 
 
2.                                          
                                            Herbenoeming lid van de Raad van Commissarissen Fryslân Miljeu 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Per 1 juli 2020 eindigt de eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer J.H. Veenhouwer als lid van de 
Raad van Commissarissen van NV Fryslân Miljeu. Het college stemt in met de herbenoeming van de heer J.H. Veenhouwer tot 
lid van de Raad van Commissarissen van NV Fryslân Miljeu voor een tweede aansluitende periode van vier jaar tot 1 juli 2024 
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3.                                         Omgevingsvergunningen uitbreiding sportpark vv Waskemeer 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 23 oktober 2017 heeft het college twee aanvragen om een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van het 
sportpark ’t Ald Leger te Waskemeer:  
- Een aanvraag voor de aanleg en het gebruik van een Wetra-veld inclusief bijbehorende sporttechnische bouwwerken en 
verlichting op het ten zuiden van het (huidige) sportpark gelegen agrarisch perceel. 
- Een aanvraag voor de uitbreiding (aanleg en het gebruik) van het bestaande trainingsveld inclusief bijbehorende 
sporttechnische bouwwerken en verlichting op het ten zuiden van het (huidige) sportpark gelegen agrarisch perceel. Het college 
heeft besloten om  uitbreiding van sportpark ’t Ald Leger mogelijk te maken door voor zowel het Wetraveld als het trainingsveld: 
1. In te stemmen met de nota van zienswijzen en de daarin opgenomen reactie op de ontvangen zienswijze; 
2. In te stemmen met het aanpassen van de (definitieve) omgevingsvergunning; 
3. De nota van zienswijzen aan de gemeenteraad voorleggen ter instemming; 
4. De gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven; 
5. Medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning, nadat en onder de voorwaarde dat door de gemeenteraad een 
verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. 

 
4.                                         Tweede mededeling inzake de PAS 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 25 maart 2020 heeft de Rijksoverheid (het ministerie van BiZa) het stikstofregistratie systeem (SSRS) gepubliceerd. Het 
SSRS registreert per Natura 2000-gebied de effecten van de maatregelen die de stikstofdepositie moeten verminderen. Het 
systeem registreert ook welke depositieruimte wordt gereserveerd en toebedeeld voor het verlenen van natuurtoestemming. 
Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in 
eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten. Het college stuurt een mededeling aan de raad 
over de laatste stand van zaken met betrekking tot de PAS. 
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5.                                    Aansluiten bij programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het is belangrijk in de Basisregistratie Personen (BRP) te beschikken over correcte adresgegevens. Het adresgegeven is het 
meest veranderlijke en daardoor het meest gevoelig voor fouten. Voor het Kabinet reden eind 2014 het startsein te geven voor 
het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Belangrijkste doel van de aanpak is het verhogen van de kwaliteit van de 
adresgegevens in de BRP en het bestrijden van aan adressen gerelateerde fraude. Het college sluit aan bij het programma 
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en informeert de raad hierover middels een mededeling.  

6.                                           Programmastructuur 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De programmabegroting (en overige P&C documenten) bestaat op dit moment uit 6 programma’s: 
1. Sociaal Domein 
2. Welzijn en educatie 
3. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
4. Strategische projecten (waarvan de financiën voornamelijk in programma 3 staan) 
5. Openbare orde en veiligheid 
6. Bestuur en dienstverlening. 
In de organisatie hebben we vier programma’s: Omgevingswet, Duurzaamheid, Dienstverlening en Samenleven. Deze 
programma’s bevinden zich niet allemaal in dezelfde fase. Op 15 oktober 2019 is door de raad de visie op Samenleven 
vastgesteld. De andere programma’s zijn nog niet (volledig) uitgewerkt en vastgesteld. 
Het college heeft besloten om voor het programma Samenleven voor 2020: 
a. de Visie op Samenleven per opgave uit te werken in de 4 W-vragen van de begroting. 
b. de uitwerking vast te laten stellen door de raad bij de voorjaarsrapportage 2020. 
c. de uitwerking als bijlage bij de begroting en verantwoording (jaarstukken) 2020 te houden. 
2. De raad bij de voorjaarsrapportage 2020 voor te stellen de visie op Samenleven tekstueel en financieel te 
verwerken in de programmabegroting 2021 en daarmee programma 1 en 2 grotendeels samen te voegen. 
3. In de tweede helft van 2020 in gesprek te gaan met de raad over de verdere indeling van de 
programmabegroting. 
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7.                                           Rookverbod in bossen en natuurterreinen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In verband met de aanhoudende droogte, het daarmee verhoogde risico op natuurbrand heeft Veiligheidsregio Fryslân het 
risiconiveau verhoogt van fase 1 naar fase 2 (extra alert). Het college stelt een rookverbod in (artikel 2:18 lid 1 van de APV 
Rookverbod in bossen en natuurgebieden) voor de periode dat fase 2, ingesteld door de Veiligheidsregio Fryslân, van kracht is. 

 
 
8.                                            Begroting GR SW Fryslân 2020 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In juli 2019 is de begroting 2020 van de GR SW Fryslan vastgesteld. Eerder stelde de gemeenteraad deze begroting vast (op 
18 juni 2019). Naderhand heeft een herstructurering plaatsgevonden en is een fair deal gesloten. De begroting is aangepast op 
de huidige situatie. Het college neemt kennis van de gewijzigde begroting 2020 van de GR SW Fryslân 2020 en stuurt deze 
naar de raad met het voorstel hierop (g)een zienswijze in te dienen. Na besluitvorming door de raad stelt het college het bestuur 
van de GR hiervan schriftelijk op de hoogte via een brief. 

9.                                    Opzet financiële verantwoording 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Vanuit de auditcommissie is de wens uitgesproken om efficiënter te vergaderen. Het college doet hierbij een voorstel om het 
aantal financiële vergaderingen terug te brengen wat een bijdrage levert aan het efficiënter gaan vergaderen. Het college deelt 
de agendacommissie mede om naar twee financiële vergaderingen per jaar te gaan. 
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10.                                           Acties vanuit sociaal domein i.v.m. Corona 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft een mededeling vastgesteld voor de gemeenteraad waarin zij op een rij zetten welke werkzaamheden zijn 
verricht in de eerste vier weken van de Coronacrisis vanuit het sociaal domein. De memo is ter kennisgeving aangeboden aan 
de raad. 

11.                                    Pilot Vitaal Verenigingsbestuur 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Steeds vaker ontvangen wij signalen dat het invullen van bestuursfuncties in sportverenigingen en cultureleen maatschappelijke 
organisaties alsmaar moeilijker wordt. Dit geldt met name voor de functie van secretaris en nog meer voor de functie van 
penningmeester. Vrijwilligers lopen warm voor incidentele-, tijdelijke- of praktische taken. Voor bestuurlijke taken met 
verantwoordelijkheden en structurele (tijdrovende) verplichtingen of waarvoor specifieke kennis en kunde nodig zijn, zijn moeilijk 
mensen te vinden.  
Van SV ODIS uit Elsloo ontving de gemeente een verzoek voor ondersteuning, daar het hen, ondanks intensieve werving, al 
enkele jaren niet is gelukt een penningmeester te vinden. Het verzoek van SV ODIS behelst een financiële bijdrage van de 
gemeente aan de inzet van een professionele administrateur/penningmeester voor SV ODIS voor de duur van 1 jaar. De pilot 
duurt 1 jaar en gaat zo spoedig mogelijk van start na goedkeuring van dit voorstel door het college. Van de opgedane 
ervaringen kunnen andere partijen leren. Als gemeente willen we deze pilot breder trekken en de gelegenheid benutten om met 
verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente, opbouwwerk en bedrijfsleven/lokale administratiekantoren 
creatieve oplossingen te bedenken voor het maatschappelijke vraagstuk van het tekort aan bestuursleden en met name 
penningmeesters. Het college voert samen met sv ODIS Elsloo de pilot "Vitaal Verenigingsbestuur" uit. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
 

12.                                   Afhandeling hogere waarde besluiten Wgh  

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het college de mogelijkheid om hogere waarden vast te stellen voor geluidgevoelige objecten 
(zoals woningen). Hiermee staat het college toe dat de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeersgeluid op de gevel van 
geluidgevoelige objecten hoger is dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Voorwaarde daarbij is dat bij (de 
vergunningverlening voor) de bouw aanvullende maatregelen worden genomen om de geluidwaarde binnen de woning 
(binnenwaarde) te laten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. 
Het college heeft besloten om de eerder genomen hogere waarde besluiten Wet geluidhinder conform wet- en regelgeving af te 
handelen. 
 

 
 
 
3.                                           Beantwoording raadsvragen Biosintrum 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Door de D66-fractie zijn 23 schriftelijke vragen gesteld over de totstandkoming van het Biosintrum. In een mededeling aan de 
raad worden de vragen van de D66-fractie beantwoord en gestuurd naar de raad.  
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14.                                            Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder 2020 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De gemeentewet vereist dat een wethouder ingezetene van de gemeente is. De gemeenteraad kan van dit woonplaatsvereiste 
ontheffing verlenen voor de duur van een jaar.  Wethouder Bos woont buiten de gemeente Ooststellingwerf. In de raad van 22 
mei 2018 heeft de raad ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste voor de periode van een jaar. Deze ontheffing heeft de 
raad op 23 april 2019 met een jaar verlengd. Het college heeft kennis genomen van het voorstel aan de raad en ziet geen 
aanleiding tot het maken van een opmerking.   

15.                                             Principeverzoek de Bult 5a te Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor de Bult 5a te Appelscha. Bij de herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2016 is er per abuis op het perceel een aanduiding “wonen” komen te staan wat betekent dat het op dit moment 
mogelijk is om daar een volwaardige woning met bijgebouwen te kunnen bouwen. De initiatiefnemer heeft uw college verzocht 
of het mogelijk is om nog een extra recreatieverblijf te mogen bouwen en daarbij de woonbestemming weg te saneren. Het 
college verleent medewerking aan het bouwen van een derde recreatieverblijf (B&B) op de plek van de woonbestemming en 
bestemd de woonbestemming de Bult 5a weg. 


