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Nummer 16 – 7 mei 2019 

  

1.                                Monitor aanbevelingen vanuit ML en IC rapportage 2018 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de raad HZG Accountants & Adviseurs opdracht gegeven om de 
jaarrekening 2018 te controleren. Door middel van de hieruit voortvloeiende verklaring doet de accountant een formele uitspraak 
over getrouw- en rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. Het college neemt kennis van de ‘Monitor 
aanbevelingen vanuit de ML en IC rapportage 2018’.  

 
 
2.                               Rapportage Friese Taskforce Jeugdhulpkosten 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In december 2018 hebben de gezamenlijke Friese gemeenten een Taskforce Jeugdhulpkosten ingesteld. De taskforce heeft 
i.s.m. KPMG de kostenontwikkeling geanalyseerd en sturingsinstrumenten onderzocht. Dit heeft geleid tot 3 rapporten, welke 
worden aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de Friese gemeenten. Het college heeft kennis genomen van de 
drie rapportages van de Friese Taskforce Jeugdhulpkosten en deze rapportages ter informatie aangeboden aan de raad, met 
een toelichting in de vorm van een 'mededeling aan de raad' ter behandeling in de Raadscommissie Samenleving op 7 mei 
2019. 
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3.                                       Zienswijze winningsplan Weststellingwerf 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Vermilion heeft een winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onze gemeente is advies 
gevraagd waarop het college advies heeft uitgebracht op 27 november 2018. De minister heeft het ontwerp instemmingsbesluit 
29 maart 2019 voor zes weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. Het college stemt in met het versturen van een zienswijze op 
het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf en stuurt een afschrift van de zienswijze naar de raad om als 
ingekomen stuk te behandelen. 

 
 
4.                                        Voorgenomen besluit tot invorderen verbeurde dwangsom MSV De Prikkedam 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 8 november 2016 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau 
tijdens trainingen op motorcrossterrein aan de Prikkedam te Makkinga wordt overschreden. In het voorjaar en de zomer van 
2018 en in februari 2019 zijn er controles op de last onder dwangsom uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het volledig 
verbeuren van de dwangsommen. Het college moet nu een voorgenomen besluit nemen ten aanzien van het invorderen van 
dwangsom nummer 5. Het college heeft besloten het voornemen tot invorderen van de dwangsom vast te stellen. 

 

 

5.                                   Besluiten tot (gedeeltelijke) invordering verbeurde dwangsommen MSV De Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Zie inleiding punt 4. Ten aanzien van het invorderen van dwangsom 2, 3 en 4 moet het college nu een besluit nemen. Op 2 april 
2019 heeft het college het voorgenomen besluit genomen tot invorderen van dwangsom 2, 3 en 4. In dit voornemen heeft het 
college een termijn voor het indienen van zienswijzen tot 17 april jl. gegund. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het college heeft 
besloten om (gedeeltelijk) invorderen van de dwangsommen vast te stellen. 
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6.                                    Opleggen last onder dwangsom MSV De Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Zie inleiding punt 4. Op 2 april 2019 heeft u het voorgenomen besluit genomen tot het opleggen van een last onder dwangsom. 
In dit voornemen heeft u een termijn voor het indienen van zienswijzen tot 17 april jl. gegund. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
Het college heeft het besluit genomen om de dwangsom ten laste te leggen.  

7.                                     Schriftelijke vragen nr. 12 van het CDA over "Lagere lasten voor sociaal belang behartigende instellingen 

e.d.". 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 4 maart 2019 heeft het college vijf vragen van de fractie van het CDA (nr. 12) ontvangen met het onderwerp: “Lagere OZB 
voor sociaal belang behartigende instellingen e.d.”. De vragen zijn beantwoord in een mededeling aan de raad. Het college 
heeft ingestemd met deze beantwoording. 

8.                                     Straatnaamwijziging 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college 8 juli 1980 nam de raad een besluit over drie straatnamen, onderdeel van een uitbreidingsplan in Haulerwijk. Twee ervan 

moeten om administratieve redenen worden gewijzigd. Het college heeft besloten om de door de raad vastgestelde naam “Ds. 

Groot-Nibbelinkstraat” te wijzigen in “Ds Groot-Nibbelinkstraat”. En de door de raad vastgestelde naam “meester 
Jongebloedstraat” te wijzigen in “Meester Jongebloedstraat”. 
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9.                                   Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het doel van de adviesraad is om inwoners actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen het 
sociaal domein; te functioneren als klankbordgroep voor zowel inwoners als college; en om een brug te vormen tussen inwoners 
en de gemeente Ooststellingwerf. Elk jaar evalueert de adviesraad middels het jaarverslag haar werkzaamheden. Met dit 
jaarverslag heeft de adviesraad haar werkzaamheden geëvalueerd over 2018. Het college heeft kennis genomen van het 
jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf. 


