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 1.           Inhoudsopgave en route Visie Sociaal Domein. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord gegaan met de concept-inhoudsopgave voor de visie sociaal 
domein en het voorgestelde stappenplan inclusief tijdpad om tot de visie sociaal domein te komen. Verder heeft het college 
besloten de Raad voor te stellen een bedrag van maximaal 50.000,- beschikbaar te stellen uit de Reserve Sociaal Domein 
voor ondersteuning van de realisatie van visie sociaal domein. De stukken komen op 8 mei 2018 aan de orde in de 
vergadering van de Raadscommissie Samenleving en uiteindelijk neemt de Raad op 22 mei een besluit over de concept-
inhoudsopgave, het stappenplan en tijdpad en het voorstel om het bedrag beschikbaar te stellen voor ondersteuning.  
Met de visie op het sociaal domein beoogt de gemeente wezenlijke veranderingen in gang te zetten in het sociaal domein 
(transformatie), waarbij de gemeente in samenwerking met inwoners, dorpen/buurten en partners uit de zorg, werk, onderwijs 
en welzijn gezamenlijk opgaves (ambities) in het sociaal domein wil formuleren. 

2.               Indienen zienswijze financiële stukken FUMO 2019. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De FUMO heeft medio maart de kaderbrief 2019-2023, een wijziging op de begroting FUMO 2018 en de ontwerpbegroting 
2019 FUMO naar de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling FUMO gestuurd. De deelnemers krijgen de 
gelegenheid om, indien dat wordt gewenst, voor 17 mei 2018 een zienswijze tegen deze financiële stukken in te dienen. Het 
college heeft besloten de zienswijze zijnde de tekst van de brief vast te stellen en de zienswijze ter instemming verzenden 
aan de gemeenteraad. 
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3.               Prestatieovereenkomst (DVO) met Omrin. 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De Basisovereenkomst van 2001 regelt de band tussen gemeente Ooststellingwerf en de BV Fryslân Miljeu Zuidoost en gaat 
over de overdracht van de verschillende reinigingstaken. Via de daaraan gekoppelde Raamovereenkomst heeft de gemeente 
aan het bedrijf BV Fryslân Miljeu Zuidoost opdracht verstrekt om deze reinigingstaken voor de gemeente Ooststellingwerf uit 
te voeren (cluster A, B, D en E). Jaarlijks wordt ons, ter beoordeling en ter vastlegging van de afgesproken vergoedingen 
voor de uit te voeren reinigingswerkzaamheden, de prestatieovereenkomst toegezonden. Het college is akkoord gegaan met 
de Prestatieovereenkomst 2018. 

4.                Horecaconvenant. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Sinds 2003 wordt in onze gemeente gewerkt met een horecaconvenant. Dit convenant bevat afspraken tussen horeca, politie 
en gemeente over o.a. Toezicht en handhaving, Overlast, Sluitingstijden. Het huidige horecaconvenant stamt uit 2015 en was 
voor een periode van drie jaar geldig. Het college heeft ingestemd met het verlengen van het horecaconvenant voor de 
periode van drie jaar. 
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5.               Beleidsregels Wmo. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Met de vaststelling van de Wmo verordening zijn er spelregels van beleidsregels naar verordening verplaatst. Dat betekent 
dat de beleidsregels geüpdatet moeten worden. Daarom heeft het college de ‘Beleidsregels Wmo’ vastgesteld. 

6.                Verzoek tot uitstel uitvoeringsdatum project Fonds Ooststellingwerf. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De initiatiefnemer van het Project Restauratie graftrommels Elsloo die subsidie heeft ontvangen uit het Fonds 
Ooststellingwerf heeft een verzoek ingediend voor verlenging van de uitvoeringstermijn. Het betreft een project uit de tweede 
ronde. Het college heeft besloten om het aangevraagde uitstel voor het project verlenen. De aanvragers ontvangen hiervan 
een beschikking waarin de nieuwe einddatum is opgenomen en hierin aangeven dat deze beschikking de oude beschikking 
vervangt. 
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7.                 Bestemmingsplan "Zandwinlocatie Weperpolder Oosterwolde". 

Portefeuillehouder Henk van 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. Deze uitbreiding past niet binnen de planregels die gelden op grond van het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied 2016. Het college heeft besloten om de gemeenteraad voorstellen om: 
1. in te stemmen met de beantwoording van de binnengekomen zienswijzen zoals verwoord in de “Reactienota zienswijzen 
bestemmingsplan Zandwinlocatie Weperpolder Oosterwolde”; 
2. het ontwerp bestemmingsplan “Zandwinlocatie Weperpolder Oosterwolde” gewijzigd vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

8.                 Principeverzoek uitbreiding Camperplaats Appelscha Wester Es 6 te Appelscha. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college In 2016 is de Camperplaats Appelscha, gelegen aan de Wester Es 6 te Appelscha, geopend. Er is ruimte voor ongeveer 10 
campers en is regelmatig vol. De eigenaren van de Camperplaats hebben een strook grond gekocht nabij hun perceel. Op dit 
perceel willen ze de Camperplaats uitbreiden met ongeveer 20 plaatsen. Het college heeft besloten om in principe 
medewerking verlenen aan het uitbreiden van de Camperplaats Appelscha met 20 staanplaatsen voor campers, onder de 
voorwaarden dat: 
a. er vooraf afstemming wordt gezocht door de initiatiefnemer met Duinen Zathe en omwonenden aan de Bruggelaan en de 
Wester Es over de definitieve invulling;  
b. er vooraf een akkoord bevonden ruimtelijke en verkeerskundige inpassing zal moeten zijn;  
c. eventuele kosten voor aanpassing van openbare infrastructuur, als ook eventuele planschade, voor rekening 
initiatiefnemer zijn en hiervoor een anterieure overeenkomst wordt gesloten. 


