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 1.            Subsidie zorginfrastructuur. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Zorginstellingen konden subsidie van het Rijk ontvangen voor het in stand houden van infrastructuur voor extramurale 
cliënten. Deze regeling is afgebouwd en het budget is deels naar gemeenten overgegaan, zonder verdere verplichtingen. 
Gebruikers van de regeling zijn in een vroeg stadium over het vervallen daarvan geïnformeerd. Toch heeft de gemeente heeft 
subsidieverzoeken ontvangen van Buurtzorg, Liante en Rijk ontvangen voor enkele voorzieningen waarvoor zij de 
bekostiging na het vervallen van de regeling voor Zorginfrastructuur zijn kwijtgeraakt. Het college heeft kennis genomen van 
de beëindiging van de Regeling Zorginfrastructuur. Daarnaast heeft het college besloten om geen subsidie voor 
zorginfrastructuur toe te kennen aan Buurtzorg, Liante en Rijk. 

2.                Uitvoeringskompas Gezondheid 2018-2019. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college In de gemeenteraad van 20 februari 2018 is in afwachting van de visie Sociaal Domein o.a. het ‘Gezondheidsbeleid 2013-
2016’ verlengd. Voor de uitvoering is behoefte aan herijking voor 2018 en 2019, in de aanloop naar de Visie Sociaal Domein. 
Dit omdat de nota ‘Gezondheidsbeleid 2013-2016’ zich voor de uitvoering beperkte tot die vier jaar, maar ook omdat er een 
aantal ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in deze periode. Waaronder een nieuwe (wereldwijde) definitie van 
gezondheid en de start van het stimuleringsprogramma ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Het college heeft besloten om in te 
stemmen met het uitvoeringskompas Gezondheid 2018-2019. 
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3.                Bestaand fietspad Eerste Wijk in Ravenswoud – walbeschoeiing. 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Langs een gedeelte van het gemeentelijke fietspad naast de Eerste Wijk is in het najaar van 2017 een gevaarlijke situatie 
ontstaan voor de gebruikers. De hevige regenval in het najaar van 2017 heeft er voor gezorgd dat een gedeelte van het talud 
naast het fietspad in de naastgelegen watergang de Eerste Wijk geschoven is. Over het betreffende deel van ca. 200 meter 
heeft de gemeente, na door de Plaatselijke Belangen van Ravenswoud en Appelscha op de situatie gewezen te zijn, direct 
actie ondernomen d.m.v. het plaatsen van een tijdelijk hekwerk langs het fietspad. Het college heeft besloten om het tijdelijke 
hekwerk binnenkort te vervangen voor een definitieve oplossing die bestaat uit het plaatsen van een walbeschoeiing en het 
uitvoeren van grondwerk. Hierdoor ontstaat een uitwijkstrook naast het fietspad van ongeveer 1,0 meter breedte. De 
betreffende Plaatselijke Belangen hebben aangegeven blij te zijn met de oplossing. 

4.                 Verzoek om tegemoetkoming planschade <adres> in Oldeberkoop. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat er sprake is van 
een beperkt nadelige planologische situatie als gevolg van de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een 
vrijstaande woning op het perceel Schuinpad 28a in Oldeberkoop. De vastgestelde schade valt echter volledig binnen het 
normaal maatschappelijk risico en blijft hierdoor volledig voor rekening van verzoeker. Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft hierop besloten om het advies over te nemen en het verzoek om 
tegemoetkoming in planschade af te wijzen. Daarnaast heeft het college besloten om de brieven aan verzoeker en  
belanghebbende vast te stellen. 
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5.                Verzoek om tegemoetkoming planschade <adres1> te Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat er sprake is van 
een nadelige planologische situatie als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Woningbouw Duistereweg 
te Oosterwolde”. Hierop heeft het college besloten om het advies over te nemen en een tegemoetkoming in planschade toe 
te wijzen en aan verzoeker een schadevergoeding toe te kennen van € 9.450,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 
de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ontvangen tot de dag van uitbetaling. Daarnaast heeft het 
college besloten om aan verzoeker het recht van €300,- terug te betalen en de brieven aan de verzoeker en belanghebbende 
vast te stellen. 

6.                 Verzoek om tegemoetkoming planschade <adres2> te Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat er sprake is van 
een nadelige planologische situatie als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Woningbouw Duistereweg 
te Oosterwolde”. Hierop heeft het college besloten om het advies over te nemen en een tegemoetkoming in planschade toe 
te wijzen en aan verzoeker een schadevergoeding toe te kennen van € 12.500,- te vermeerderen met de wettelijke rente 
vanaf de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ontvangen tot de dag van uitbetaling.  Daarnaast heeft 
het college besloten om aan verzoeker het recht van €300,- terug te betalen en de brieven aan de verzoeker en 
belanghebbende vast te stellen. 
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7.                  Verzoek om tegemoetkoming planschade <adres1> in Appelscha. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat het bouwplan, te 
weten het plaatsen van een kapverdieping met dakkapel op het perceel Anne Vondelingstraat 11 te Appelscha, past binnen 
de regels van de beheersverordening. Het betreft hier een reguliere omgevingsvergunning. Gelet hierop is er geen sprake is 
van een planologische mutatie als bedoeld in artikel 6.1 Wro en kan om die reden van een tegemoetkoming in planschade 
geen sprake zijn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft hierop besloten om 
het advies over te nemen en het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. Daarnaast heeft het college de brief 
aan verzoeker vastgesteld. 

8.                  Verzoek om tegemoetkoming planschade <adres2> in Appelscha. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat het bouwplan, te 
weten het plaatsen van een kapverdieping met dakkapel op het perceel Anne Vondelingstraat 11 te Appelscha, past binnen 
de regels van de beheersverordening. Het betreft hier een reguliere omgevingsvergunning. Gelet hierop is er geen sprake is 
van een planologische mutatie als bedoeld in artikel 6.1 Wro en kan om die reden van een tegemoetkoming in planschade 
geen sprake zijn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft hierop besloten om 
het advies over te nemen en het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. Daarnaast heeft het college de brief 
aan verzoeker vastgesteld. 


