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 1.                       Evaluatie Biobased Economy. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman en Fimke Hijlkema  

Besluit college In de raadsvergadering van 27 september 2016 is het uitvoeringsprogramma Biobased economy 2016-2020 vastgesteld. Het 
programma beschrijft de doelstellingen die de gemeente wil behalen en de projecten die daarvoor uitgevoerd moeten 
worden. Deze projecten worden opgepakt in samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid. Daarnaast is op 27 
september 2016 ook vastgesteld het programma in september 2018 te evalueren. Het college heeft besloten de 
gemeenteraad kennis te laten nemen van de evaluatie Biobased economy 2016 – 2018. En ook om de gemeenteraad een 
afweging te laten maken bij de begrotingsbehandeling van 2019 om een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen ter 
initiatie en stimulatie van de reeds gedefinieerde en nieuwe biobased projecten over de periode 2018-2020. 

2.                        Verzoek intrekking milieuvergunningen MSV "De Prikkedam". 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos 

Besluit college Per brieven van 31 januari 2018 en 18 februari 2018 zijn verzoeken ingediend om de vergunningen van MSV op te schorten 
respectievelijk per direct in te trekken. Tevens wordt gesteld dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke actualisatieplicht 
en digitale raadpleegbaarheid van bestemmingsplannen. Verzoekers stellen dat door de MSV wordt gehandeld in strijd met 
geldende vergunningen en het planologisch regime (genoemd worden onder meer de geluidsvoorschriften, het melden 
van wedstijddata, parkeren, kamperen en het prepareren van de baan). In de laatste zin van de brief staat geformuleerd dat 
dit alles aanleiding geeft voor het verzoek tot intrekking van de vergunningen. Op 15 mei 2018 heeft het college ingestemd 
met een ontwerpbeschikking tot afwijzing van dit verzoek. Dit ontwerp heeft vervolgens zes weken ter inzage gelegen. 
Binnen deze termijn zijn alleen door verzoekers zienswijzen ingediend.Het college heeft besloten om in te stemmen met de 
beschikking tot afwijzing van het verzoek om intrekking van de aan de MSV “De Prikkedam” verleende vergunningen. De 
verzoekers en MSV worden hiervan op de hoogte gebracht. 
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3.                        Handhavingsverzoek inzake MSV "De Prikkedam". 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 11 juni 2018 is een brief binnengekomen met het verzoek aan uw college om handhavend op te treden ten aanzien van 
verschillende zaken met betrekking tot de activiteiten op het crossterrein van de MSV “De Prikkedam”. Het college heeft 
besloten het handhavingsverzoek d.d. 11 juni 2018 af te wijzen en in overleg te gaan met de MSV over het inzetten van 
reservedagen voor geannuleerde wedstrijden en de communicatie met omwonenden hierover. 

4.                        Verlengen regionaal beleidsplan politie Noord Nederland met een jaar. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten om een raadsmededeling voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze mededeling gaat over het 
verlengen van een regional beleidsplan politie Noord Nederland met één jaar. 
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5.                        Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân 

Portefeuillehouder Harry Oosterman en Esther Verhagen  

Besluit college De gemeenschappelijke regeling Fryslân is op 1 januari 2014 in werking getreden. Voornaamste reden voor het aangaan van 
de regeling is de regionalisering van de brandweer op grond van de Wet veiligheidsregio’s. Na een aantal jaar is het 
wenselijk te kijken of hetgeen is vastgelegd nog voldoet. Er zijn een paar wijzigingen voor de Gemeenteschappelijke 
Regeling Fryslân. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad te verzoeken om het college toestemming te verlenen 
voor het vaststellen van het wijzigingsbesluit voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Daarvoor 
hebben ze een raadsvoorstel en raadsbesluit vastgesteld. 

6.                        Subsidie Scala voor peuterspeelgroep 2018. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college In de verzamelbeschikking van 22 december 2018 (verzenddatum) is aan Scala een subsidie toegekend voor de uitvoering 
van de Peuterspeelgroepen voor 2018 van € 300.019. Bij de toekenning is geen rekening gehouden met een structurele 
verlaging van de subsidie met € 96.000 vanaf 1 januari 2018. De subsidie had dan ook op € 204.019 (€ 300.019 - € 96.000) 
vastgesteld moeten worden. De korting moet alsnog plaatsvinden door middel van een herstel van de beschikking. Het 
college heeft daarom besloten om aan Scala voor 2018 een subsidie te verlenen van € 204.019 voor de uitvoering van 
peuterspeelgroepen, het terug te betalen bedrag vast te stellen op € 96.000 en Scala te berichten conform bijgaande 
beschikking. 
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7.                        Uitstel periode afronding project uit Fonds Ooststellingwerf. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college De initiatiefnemer van het Project Multifunctioneel Sportveld Donkerbroek die subsidie heeft ontvangen uit het Fonds 
Ooststellingwerf heeft een tweede verzoek ingediend voor verlenging van de uitvoeringstermijn. Het betreft een project uit de 
derde ronde. In verband met de fusie tussen ’t Startblok en De Peggebult zal het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding en 
de renovatie van ’t Startblok verder worden uitgewerkt zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Vanaf 
oktober 2018 zal er een commissie worden ingesteld die zich gaat bezighouden met de inrichting van het schoolgebouw en 
het schoolplein. Het multifunctioneel sportveld is onderdeel van dit plan. Het college heeft besloten om het aangevraagde 
uitstel voor het project verlenen. De aanvragers krijgen hiervan een beschikking waarin de nieuwe einddatum is opgenomen 
en hierin staat aangeven dat deze beschikking de oude beschikking vervangt. 

8.                        Verlening LEJA- subsidies aan Comprix voor schooljaar 2018-2019. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de reguliere LEJA-subsidieaanvragen voor de Schakelklas en de Coör-dinatie van het 
Integraal Kindcentrum (IKC) van Comprix weer binnen gekomen. De subsidies worden in de (meerjaren) begroting 
meegenomen. De te verlenen subsidies zijn geïndexeerd met 2,5%. De verstrekte subsidie moet voor 1 november van het 
volgend schooljaar worden verantwoord. De versterkte subsidie wordt daarna definitief vastgesteld. Het college heeft 
besloten om voor het schooljaar 2018–2019 de volgende reguliere LEJA-subsidies te verlenen aan Comprix voor de: 
- Schakelklas € 18.805 en 
- Coördinatie Integraal Kindcentrum € 4.100. 
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9.                         Inzameling huishoudelijk oud papier en karton. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De huidige overeenkomst met Afvalsturing Friesland (ASF) loopt per 1-09-2018 af. Voor het continueren van een efficiënte en 
duurzame inzameling en verwerking van huishoudelijk oud papier en karton is verlenging van de overeenkomst met ASF 
nodig. Het college heeft besloten om de overeenkomst voor de inzameling en levering van huishoudelijk oud papier met 
Omrin te verlengen tot 31-12-2020. 

10.                         Jaarverslag lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en het gemeentelijke jaarverslag 2017. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 25 mei 2004 is de Welstandsnota vastgesteld. Jaarlijks wordt de welstandsnota geëvalueerd. Onderdeel van de evaluatie 
is het vaststellen het jaarverslag 2017 van de lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Hȗs & Hiem) alsmede 
het jaarverslag gemeentelijk welstandsbeleid 2017 van de gemeente Ooststellingwerf.  
 
 Conform het vastgesteld welstandsbeleid legt de lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit elk jaar verantwoording af in 
de vorm van een jaarverslag “lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit”. Daarnaast heeft het college ook een jaarverslag 
2017 opgesteld. 
 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017; 
2. kennis te nemen van het gemeentelijk jaarverslag 2017. 
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11.                         Verlenging accountant. 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op grond van artikel 3 van de overeenkomst met onze accountant (Hofsteenge-Zeemangroep) hebben wij de mogelijkheid 
om het contract twee maal met een jaar te verlengen. Van rechtswege zou het contract eindigen per 31 december 2018. 
Hierbij is al een keer gebruik gemaakt van de verleningsoptie. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het 
contract met een jaar te verlengen en dit schriftelijk mede te delen aan de accountant. 

12.                         Online aanvragen van paspoort en identiteitskaart en de bezorging ervan 

Portefeuillehouder Harry Oosterman en Marcel Bos  

Besluit college Steeds meer gemeenten experimenteren met de mogelijkheid aangevraagde reisdocumenten te laten bezorgen op 
bijvoorbeeld het thuis- of werkadres in Nederland. Ook zijn er gemeenten die burgers de mogelijkheid bieden hun 
reisdocument digitaal aan te vragen. Het college heeft besloten om per 1 oktober te starten met een pilot waarbij de 
gemeente dit beide ook gaat doen. De aanvragen kan dan op een gewenste locatie in heel Nederland een paspoort of 
identiteitskaart laten bezorgen. Daarvoor wordt een overeenkomst aangegaan met Dynasure. Het college heeft daarnaast 
besloten om de kosten voor het thuis laten bezorgen van reisdocumenten vaststellen op € 6,95 per document en de raad 
voorstellen de legesverordening op dat onderdeel aan te passen. 
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13.                         Ondersteuning bij financiële problemen. 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college We zijn in november gestart met inzet van schuldhulpmaatjes (vrijwilligers). Op dit moment zijn er vijf vrijwilligers 
beschikbaar en zijn er zeven casussen, waarvan 4 afgerond, één verlengd en twee lopend. Zowel Scala als de 
budgetcoaches van het gebiedsteam zien de vrijwillige ondersteuning bij financiële problemen graag voortgezet. Het college 
heeft besloten om de pilot ‘vrijwillige ondersteuning bij financiële problemen’ te verlengen tot 1 januari 2019. 

14.                         Deelname pilot opstellen kerkenvisie Ooststellingwerf. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met deelname aan de pilot “opstellen van een kerkenvisie” in de gemeente 
Ooststellingwerf. 
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15.                         Evaluatie omvorming Peuterspeelzaalwerk naar Peuteropvang. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Op 21 juni 2016 heeft de gemeenteraad het ‘Omvormingsplan Peuterspeelzaalwerk’ vastgesteld. In het ‘Omvormingsplan 
Peuterspeelzaalwerk’ is beschreven op welke wijze de gemeente invulling geeft aan de realisatie van de harmonisering en 
omvorming van het peuterspeelzaalwerk naar peuterspeelgroe-pen/peuteropvang. Voor de omvorming van het 
peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang is een pilotperiode van twee jaar (augustus 2016 – augustus 2018) vastgesteld. De 
pilotperiode is nu afgesloten.  
 
Het college heeft kennis genomen van de ‘Evaluatie omvorming Peuterspeelzaalwerk naar Peuteropvang’. Het college heeft 
besloten op basis van de resultaten in de evaluatie de huidige werkwijze voort te zetten. De evaluatie wordt ter informatie 
aangeboden aan de raad. 
 

16.                         Principeverzoek Nanningaweg 47 Transformatorstation. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Liander verzoekt het college om planologische medewerking zodat zij hun transformatorstation aan de Nanningaweg 47 
kunnen uitbreiden wat nodig is om het elektriciteitsnet toe te rusten op de toename van zonne-energie. Het college heeft 
besloten om in principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het transformatorstation aan de Nanningaweg 47 in 
Oosterwolde. 
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17.                         Bestemmingsplan Canada 4 te Elsloo. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Op het adres Canada 4 te Elsloo was in het verleden – op het terrein van een voormalig agrarisch perceel een camping 
aanwezig. In het jaar 2008 hebben Dienst Landelijk Gebied (DLG), provincie Fryslân en gemeente Ooststellingwerf deze 
camping opgekocht om het gebied qua recreatieve druk te ontlasten. In het kader van de provinciale Ruimte-voor-ruimte-
regeling is hier in het jaar 2017 ruim 1000 m2 aan voormalige agrarische opstallen en asbest gesaneerd. De bedoeling is om 
daar één extra woning (vrije kavel) voor terug te brengen. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan; 
2. het ontwerpbestemmingsplan ‘Canada 4 te Elsloo’ ongewijzigd vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

18.                         Gebiedsvisie en Nota van Uitgangspunten Oude Dorp Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Eind 2017 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen en daarmee verklaard dat voor de aanloopstraten ’t Oost, de 
Brink en de Brinkstraat een nieuw bestemmingsplan moet worden voorbereid. Het doel van het voorbereidingsbesluit is om 
de gemaakte keuzes in het Masterplan OosterwoldeCentrum/Venekoten-Noord in een planologisch-juridisch kader te 
waarborgen. Het voorbereidingsbesluit geeft één jaar de tijd om een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen. 
 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de Gebiedsvisie ‘Oude Dorp Oosterwolde’ vast te stellen en als 
kader te laten gelden voor de verdere ontwikkeling van het gebied rond ’t Oost, de Brink en de Brinkstraat. Daarnaast heeft 
het college besloten om in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan ‘Oude Dorp 
Oosterwolde’. 


