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Nummer 22 – 19 juni 2018 

 1.                   Algemene Ledenvergadering VNG 2018. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten dat wethouder Fimke Hijlkema vertegenwoordiger wordt van het college op de Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op woensdag 27 juni 2017 in Maastricht. Daarnaast heeft het college besloten in afstemming 
met de P10-partners een nader standpunt te bepalen met inachtneming van het bestaande beleid. En in te stemmen met de 
overige geagendeerde voorstellen. De definitieve contributiekosten worden opgenomen in de primitieve begroting 2019. 

2.                       Principeverzoek Venekoterweg 52 Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college April 2018 hebben de initiatiefnemers een principeverzoek ingediend voor een dagbesteding voor mensen met een beperking 
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij willen de dagbesteding van circa 125 m² vestigen in het bestaande 
kantoorgebouw (1371 m²) aan de Venekoterweg 52 in Oosterwolde. Het college heeft besloten om in principe medewerking 
te verlenen aan het deels wijzigen van het gebruik van het bestaande kantoorgebouw aan de Venekoterweg 52 op het 
bedrijventerrein Venekoten naar gebruik ten behoeve van dagbesteding voor een periode van maximaal 3 jaar. 
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3.                        Vervolg Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft tijdens de behandeling van het voorstel over het Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf op 6 maart 
2018 aangegeven zich in te spannen om de termijn van aanhouding van plannen in te korten. Dit voorstel voorziet hierin. 
 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om: 
1. De overgangsperiode voor plannen voor woningbouw op te heffen; 
2. Het Afwegingskader Woningbouw gemeente Ooststellingwerf vast te stellen; 
3. Het betreffende afwegingskader toe te passen op de ‘Aangehouden plannen’ om daarna een lijst met te schrappen 
plannen vast te stellen. 
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4.                        Voorontwerpbestemmingsplan Dertien Aprilstraat Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord is vastgelegd dat het Scapino-gebied in aanmerking komt als 
uitbreiding van het centrumgebied, mits de aantrekkelijkheid van Oosterwolde daarmee versterkt wordt. Dit kan bijvoorbeeld 
door toevoeging van nieuwe winkelformules waarvoor in het centrum in alle redelijkheid en binnen redelijke termijnen geen 
ruimte is te vinden.  
 
Het college heeft besloten om het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat te 
Oosterwolde’ achterwege te laten. En om in te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat te 
Oosterwolde’. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd voor inspraak en vooroverleg. 
 
Dit besluit heeft als doel om ruimte te bieden voor een grote nieuwe supermarkt met extra trekkracht voor de detailhandel in 
Oosterwolde als regionaal centrum, evenals het voorzien in de centralisatiebehoefte van Talant/Aliade met betrekking tot hun 
in Oosterwolde aanwezige zorgwoningen, alsmede de komst van 11 commerciële appartementen. Daarbij ontstaat het 
gewenste stedenbouwkundige plaatje met ook een fraaie en forse gevelpartij op deze hoek van het plein. 

5.                       Bestuursmandaat Ooststellingwerf 2018. 

Portefeuillehouder 
 
Besluit college 

Harry Oosterman 
 
De besluiten die gewoonlijk door het college van burgemeester en wethouders worden genomen, dienen bij afwezigheid in 
een reces door een vervanger te worden genomen. Daarom heeft het college het Bestuursmandaat Ooststellingwerf 2018 
vastgesteld. 
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6.                  Benoeming ambtenaar burgerlijke stand. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft mevrouw Jeskjen Jelma Hoefman benoemd tot ambtenaar burgerlijke stand. 

7.                   Aanvraag advies voorgenomen fusie van bbs de Peggebult met obs ’t  Startblok. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De besturen van Stichting Comprix en Stichting De Tjongerwerven CPO hebben zoals bekend besloten, om na een 
zorgvuldig en planmatig voorbereidingstraject waarin inhoud is gegeven aan de vraagstukken die een fusie oplevert van bbs 
de Peggebult met obs ’t Startblok, beide scholen te laten fuseren tot één. Het college heeft besloten om de voorgenomen 
fusie van bbs de Peggebult met obs ’t Startblok per 1 augustus 2018 te voorzien van een positief advies. 
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8.                    Aanvraag advies voorgenomen fusie van obs It Twaspan met bbs de Schalmei. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De besturen van Stichting Comprix en Stichting De Tjongerwerven CPO hebben zoals bekend besloten, om na een 
zorgvuldig en planmatig voorbereidingstraject waarin inhoud is gegeven aan de vraagstukken die een fusie oplevert van obs 
It Twaspan met bbs de Schalmei, beide scholen te laten fuseren tot één. Het college heeft besloten om de voorgenomen 
fusie van obs It Twaspan met bbs de Schalmei per 1 augustus 2018 te voorzien van een positief advies. 

9.                    Regeling urgentie huisvesting vergunninghouders. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De gemeente krijgt per half jaar een taakstelling door het ministerie opgelegd voor de huisvesting van vergunninghouders (in 
het spraakgebruik ook wel statushouders genoemd). In de Huisvestingswet hadden de vergunninghouders een  
“automatische” urgentie. In de in 2017 gewijzigde Huisvestingswet is de taakstelling behouden, maar is de automatische 
urgentie vervallen. Het college heeft besloten om de huisvesting van vergunninghouders urgent te verklaren. En de bijdrage 
van de corporaties met betrekking tot het huisvesten van vergunninghouders in de prestatie-afspraken vast te leggen. Van dit 
besluit krijgt de raad een mededeling. 
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10.                    Benoeming juryleden vrijwilligersprijs 2018. 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 29 juni 2018 vindt de uitreiking van de vrijwilligersprijs 2018 plaats. Het college heeft besloten de volgende juryleden te 
benoemen voor de vrijwilligersprijs 2018: 

 Arènda Broersma (OoststellingwerfsBelang) 

 Klaas Jan Hofstra (Directeur Verhoeve Groen / Invictus) 

 Winanda Udinga (Winanda’s jaargetijden) 


