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1.                                    RMC Jaarverslag 2017-2018 en Actieplan 2019 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In het kader van de samenwerking en uniforme werkwijze binnen regio ‘De Friese Wouden’ is een regionaal jaarverslag 
Leerplicht en RMC opgesteld. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het beleid en het resultaat dat 
leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders hebben bereikt aangaande verzuim en voortijdig schoolverlaten. In het 
jaarverslag is een samenvatting van de belangrijkste gegevens met betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaten 
opgenomen. Het college neemt het Regionaal Jaarverslag RMC en leerplicht 2017-2018 en het Actieplan 2019 van regio ‘De 
Friese Wouden’ ter kennisgeving aan en stuurt deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad.  

 
2.                                  Principeverzoek Vaart Z.z. 145 te Appelscha 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Het perceel Vaart Z.z. 145 te Appelscha en de bijbehorende bebouwing heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Buitengebied op 22 maart 2016 overeenkomstig het toenmalig bestaande gebruik de bestemming ‘Agrarisch’ met aanduiding 
‘intensieve veehouderij’ en een bouwvlak gekregen. Het perceel wordt op dit moment niet als agrarisch bedrijf gebruikt. Het 
college heeft besloten om  voor de duur van twee jaar in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 
van het perceel aan Vaart Z.z. 145 te Appelscha (kadastraal bekend Makkinga, sectie L, nummer 65) van ‘Agrarisch’ naar 
‘Wonen’ middels een wijzigingsbevoegdheid, waarbij het aantal woningen ter plaatse gelijk blijft (één woning). 
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3.                                    Kleine windmolens aan raad 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie heeft het college op 13 december 2018 de provincie Fryslân verzocht 
mee te werken aan een proef met kleine windmolens in Ooststellingwerf. Vervolgens heeft het college op grond van een 
onderzoek naar kleine windmolens in Zuidoost Fryslan besloten om gezamenlijk met de andere gemeenten in Zuidoost Fryslân 
de provincie te verzoeken haar beleid te versoepelen. Op deze brieven is onlangs op 27 mei 2019 bij de gemeente Heerenveen 
een schriftelijke reactie binnengekomen. Hierin geeft de provincie aan dat het thema kleine windmolens op de agenda voor de 
coalitieonderhandelingen staat. Inmiddels zijn de coalitieonderhandelingen afgerond en is het bestuursakkoord ‘geluk op 1’ 
opgesteld. Dit bestuursakkoord geeft meer ruimte voor kleine windmolens tot 15 meter. De voorwaarden waaronder zal de 
komende tijd in overleg met de provincie moeten worden bepaald. Het college stuurt een mededeling ter kennis aan de raad.  

 
4.                                      Bestuursopdracht GBT/Sociaal domein  
Portefeuillehouder Harry Oosterman/Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft de bestuursopdracht vastgesteld.  
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5.                                      Verzoek om tegemoetkoming in planschade Hoogengaardelaan ong. in Oosterwolde 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

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 de planologische 
maatregel niet heeft geleid tot een nadeliger positie, waaruit schade in de vorm van waardevermindering is voortgevloeid, die 
mogelijk op de voet van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking zou kunnen komen. Het college heeft hierop 
besloten om het advies over te nemen en het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 

6.                                      Bestuursopdracht: Openbare Ruimte in beweging 

Portefeuillehouder Harry Oosterman/Jouke Jongsma 

Besluit college Het college heeft de bestuursopdracht vastgesteld. 


