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1.                                 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Fryslân 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân is in artikel 29 en 31 geregeld dat de ontwerpbegroting en de 
jaarstukken twee maanden voordat het bestuur deze vaststelt, worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. Deze kunnen dan hun zienswijze over deze stukken doorgeven aan het dagelijks bestuur. Deze zienswijzen 
worden gezamenlijk met de betreffende stukken aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling. Het college verzoekt de 
raad om in te stemmen met de jaarstukken 2018, begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019 van de 
Veiligheidsregio Fryslân en om hierover geen zienswijze in te dienen. 

 
 
2.                                Rapportage informatieveiligheid en privacy 2018 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, 
randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Met het aannemen van de resolutie erkennen alle gemeenten 
het belang van informatieveiligheid en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als het gemeentelijk 
basisnormenkader voor informatieveiligheid. In de resolutie hebben gemeenten afgesproken hun eigen toezichthouder, de 
gemeenteraad, in het jaarverslag te informeren over informatieveiligheid. Gemeenten roepen in de resolutie op om de 
verantwoordingslasten over informatieveiligheid te verminderen. Dit vormde de aanleiding voor de start van het project ENSIA. 
Het college heeft kennis genomen van de rapportage informatieveiligheid en privacy 2018 en stuurt deze ter kennisname aan 
de raad.  
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3.                                   Invordering verbeurde dwangsommen overtreding bouwstop en gebruiksverbod 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Bij een agrarisch bedrijf is als nevenfunctie een mestvergister toegestaan onder strikte voorwaarden. In maart 2018 is 
geconstateerd dat er een vergunningplichtig mestbassin in aanbouw was. Voor dit bouwwerk was geen omgevingsvergunning 
aangevraagd. Daarom is aan de eigenaar en de gebruiker een bouwstop en gebruiksverbod opgelegd. In november 2018 is 
geconstateerd dat de bouwstop is overtreden en dat het mestbassin in gebruik is genomen. Daardoor hebben de eigenaar en 
de gebruiker een dwangsom verbeurd. Om deze dwangsommen te kunnen invorderen zijn invorderingsbesluiten genomen. Het 
college heeft ingestemd met de invorderingsbeschikkingen om de verbeurde dwangsommen vanwege overtreding van de 
bouwstop en het gebruiksverbod in te vorderen. 

 
 
 
4.                                    Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap Drenthe 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Het Recreatieschap Drenthe heeft in de brief van 4 april 2019 het jaarverslag en de jaarrekening 2018 als ook de begroting 
2020 toegezonden en ter beoordeling aangeboden. Conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling dient het college 
kennis te nemen van deze stukken en dient de Gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden om op – en aanmerkingen 
te plaatsen en zienswijze in te dienen. De stukken zullen ter vaststelling worden geagendeerd voor de Algemene 
Bestuursvergadering van het Recreatieschap Drenthe op 27 juni 2019. Het college heeft besloten om  de portefeuillehouder 
recreatie en toerisme in de Algemeen Bestuursvergadering van het Recreatieschap Drenthe op 27 juni 2019 te laten instemmen 
met het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van het Recreatieschap Drenthe en de begroting 2020 met zienswijze en deze ter 
kennisname aan te bieden aan de raad.  
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5.                                    Jaarstukken 2018 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Hierbij wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2018 aangeboden. Met het Jaarverslag 2018 
wordt verantwoording afgelegd en worden de ontwikkelingen gepresenteerd. De belangrijkste 
beleidsresultaten en financiële resultaten in relatie tot de voornemens, zoals in de Programmabegroting 
2018 is opgenomen, komen naar voren. In de Jaarrekening zit de volledige financiële verantwoording en de balans met 
toelichting. Het college stelt de raad het volgende voor: 
1. In te stemmen met de beslispunten uit de nota reserves en voorzieningen 2018 en 2019-2022 
2. De totale vrijval reserves en voorzieningen 2018 van € 430.607 toe te voegen aan het rekeningresultaat 2018  
3. De jaarstukken 2018 vast te stellen  
4. Het voordelig resultaat 2018 (€ 940.000) vast te stellen en dit resultaat volgens paragraaf bestemming gerealiseerd resultaat 
te bestemmen. 
5. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen Jaarrekeningcontrole 2018 van HoofsteengeZeemanGroep  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.                                      Omgevingsvergunning voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts. De 

Boer bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 17 september 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg en/of bouw en het 
gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar. Op 15 januari 2019 heeft 
het college besloten om de raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) te geven en de 
gevraagde omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen, onder de voorwaarde dat door de raad een ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen wordt gegeven. De raad heeft op 26 februari 2019 besloten om de ontwerp-vvgb te geven. De ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerp-vvgb hebben van 7 maart t/m 17 april 2019 ter inzage gelegen voor zienswijzen. 
Het college stemt in met de nota van zienswijzen en de daarin opgenomen reacties op de ontvangen zienswijzen en legt deze 
nota ter instemming voor aan de raad. Ook stelt het college de raad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
Indien de raad deze verklaring afgeeft, verleent het college medewerking aan de omgevingsvergunning.  
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

 
 
 

7.                                      Ontwerp-omgevingsvergunning voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Duistereweg 

Oosterwolde bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 15 april 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik 
van het Zonnepark Duistereweg Oosterwolde bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar. Op 29 januari 2019 heeft het 
college het principebesluit genomen medewerking te verlenen aan het afwijken van de beheersverordening ten behoeve van de 
bouw en het gebruik van een zonnepark aan de Duistereweg in Oosterwolde, ten noorden van de N381. Het college stelt de 
raad voor om  een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Indien de raad deze afgeeft, medewerking te verlenen 
aan te ontwerp-omgevingsvergunning. En de gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 

8.                                    Vormvrije m.e.r.-beoordeling Houtwal 13-14 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Voor de realisatie van vier appartementen aan de Houtwal 13-14 in Oosterwolde wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voor 
ruimtelijke plannen waarin een activiteit wordt mogelijk gemaakt die voorkomt in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 
moet sinds 7 juli 2017 een aanmeldingsnotitie worden ingediend. Dit moet zelfs wanneer drempelwaarde niet wordt 
overschreden. Woningbouw valt onder categorie D11.2. Dit betekent dat het college een besluit moet nemen over het volgen 
van een MER procedure voordat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage kan worden gelegd. Het college heeft besloten 
dat voor het bestemmingsplan Houtwal 13-14 Oosterwolde geen MER-procedure nodig is. 
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9.                                     Subsidie Stichting Leergeld 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Soms kan een kind onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hier voor ontbreekt. 
Onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente Ooststellingwerf is het faciliteren van maatschappelijke participatie van 
kinderen. Sinds 2015 werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld Friesland Oost, Stichting Jeugdfonds Sport Friesland 
en Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland in het kader van het Kindpakket. Het Kindpakket geeft kinderen uit minder 
draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De 
samenwerkingsovereenkomst 2015-2017 is afgelopen. Voorstel is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor 
2018 en 2019. Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt jaarlijks een subsidie aangevraagd door de samenwerkende 
organisaties. Het college stemt in met de subsidietoekenning 2019 à € 70.000 aan Stichting Leergeld Friesland Oost. 
 

 
10.                                     Vaststelling subsidieverantwoording cursus Prenatale Voorlichting 2018 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Deelnemen aan een prenatale voorlichting of cursus is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Jonge ouders ontmoeten 
elkaar minder. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat het krijgen van een kindje en opvoeden een individuele aangelegenheid wordt 
en er veelal geen rolmodellen in de naaste omgeving van de zwangere vrouw zijn. In samenwerking met de gemeente 
Ooststellingwerf, de GGD en de verloskundige heeft Isis Kraamzorg in 2014 de aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een 
prenatale voorlichting voor alle zwangere vrouwen in de gemeente Ooststellingwerf. De cursus wordt door de deelnemers 
gemiddeld als zeer goed beoordeeld. Het college heeft besloten de subsidieverantwoording van Isis Kraamzorg ten behoeve 
van de cursus Prenatale Voorlichting in Ooststellingwerf voor het jaar 2018 vast te stellen.  
 


