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1.                                          Omgevingsvergunning voor de kap van 5 esdoorns 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 15 december 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de kap van 5 zilveresdoorns op de locatie 
Nijesteegde 50A en 50B te Appelscha. De reden voor de kapaanvraag is gelegen in het feit dat de bomen zware takbreuk 
vertonen. In de zomer van 2019 is bij één van de bomen 25% van de kruin afgebroken. Dit hangt in de overgebleven 
boomkruin. Er valt veel hout uit de boom. Het vertrouwen in de veiligheid van de bomen voor de woonomgeving is ernstig 
geschaad. Aanvragers hebben contact gezocht met Zeinstra boomverzorging. Zeinstra heeft een rapport opgesteld. Hierin 
wordt aangegeven dat het voor de veiligheid goed zou zijn om de bomen op zijn minst te laten kandelaberen. Echter zorgt het 
kandelaberen van de bomen voor een toenemende breukgevoeligheid en zal de onveilige situatie hiermee niet verdwenen zijn. 
Zeinstra concludeert in het aangeleverde rapport dat een duurzaam behoud (meer dan 15 jaar) van alle 5 zilveresdoornen niet 
mogelijk is. Het college verleent een omgevingsvergunning voor het kappen van 5 esdoorns op de locatie Nijesteegde 50A en B 
met een herplantplicht. 

 

 
                                         
2.                                           Voornemen deelname aan WSGO door FUMO 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Deze wet verandert de 
rechtspositie van ambtenaren bij gemeenten, provincies en waterschappen en ook die van ambtenaren bij gemeenschappelijke 
regelingen, zoals de FUMO. Werknemers van gemeenschappelijke regelingen vallen niet langer onder de gemeentelijke 
rechtspositieregeling (Cao Gemeenten/CarUwo), maar onder de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (Cao SGO). 
Hiervoor is vereist dat de FUMO als werkgever lid wordt van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties (WSGO). 
Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot het voornemen van de FUMO om lid te 
worden van de WSGO. 
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3.                                          Bestemmingsplan Afronding bedrijventerrein Haulerwijk 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De gemeenten van de Regio Zuidoost Fryslân hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in de 
regio. In dat bedrijventerreinenplan is ook deze uitbreiding aan de Turfsteker opgenomen. De uitbreiding van het 
bedrijventerrein zal in ieder geval gebruikt worden om extra opslag mogelijk te maken voor Machandel. Om deze uitbreiding te 
realiseren moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. De raad wordt voorgesteld om het ontwerpbestemmingsplan 
dat zes weken ter inzage heeft gelegen en waarop geen zienswijzen zijn binnengekomen, ongewijzigd vast te stellen. Ook wordt 
de raad voorgesteld om geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

 
4.                                          Principeverzoek Hoofdweg 20 Elsloo - V2 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor een theetuin bij de woning aan de Hoofdweg 20 in Elsloo. Om dit mogelijk te 
maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten hier in principe geen medewerking aan te 
verlenen. 
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5.                                     Concept begroting 2021 en jaarrekening 2019 GR SW Fryslân 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Hierbij is de concept begroting 2021 en de jaarrekening 2019 van GR SW Fryslân aangeboden. De begroting conform de Wet 
Gemeenschappelijke Regeling en de statuten van de GR en de jaarrekening 2019 als verantwoording van de GR aan de 
deelnemende gemeenten over het gevoerde financiële beleid in dat jaar. Het college neemt kennis van de financiële situatie 
(jaarrekening) van de GR over 2019 en de begroting 2021 en stelt de raad voor om kennis te nemen van de stukken en geen 
zienswijze in te dienen. 

6.                                             Notitie "Tiny Houses in Ooststellingwerf" 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 12 november 2019 heeft de raad motie # 067 Tiny Houses aangenomen en het college verzocht er mee aan de slag te gaan 
met als resultaat de notitie "Tiny Houses in Ooststellingwerf", april 2020. Het college stelt de raad voor om de notitie "Tiny 
Houses in Ooststellingwerf" vast te stellen en de uitvoering ervan in handen te leggen van het college. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
7.                                              Algemene vergadering Aandeelhouders van Afvalsturing Friesland  NV 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de aandeelhoudersvergadering van 24 april 2020 wordt o.a. een voorstel tot aanpassing van de dividendregeling in de 
statuten van Afvalsturing Friesland NV geagendeerd. Het college stemt tijdens de vergadering van 24 april aanstaande in met: 
1. het voorstel tot aanpassing van de dividendregeling in de statuten Afvalsturing Friesland NV; 
2. de herbenoeming van mevrouw M. Jager tot lid van de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Friesland per 1 mei 
2020 voor een tweede termijn van vier jaar. 


