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1.                                Bestuursverslag en jaarrekening Comprix 2018 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben een toezichthoudende taak met 
betrekking tot openbaar primair onderwijs. In de OWO-gemeenten wordt het openbaar primair onderwijs uitgevoerd 
door Comprix. De toezichthoudende taak vloeit voort uit de grondwettelijke zorgplicht van de gemeente om te 
voorzien in voldoende openbaar onderwijs.  
Conform de statuten zijn het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 voorgelegd aan de Commissie van Overleg, 
waarin de stichting Comprix en de OWO-gemeenten vertegenwoordigd zijn door wethouders lokaal onderwijsbeleid. 
De Commissie heeft de stukken op 2 oktober 2019 beoordeeld en geconcludeerd dat de stukken ter goedkeuring 
voorgelegd kunnen worden aan het college van burgemeester en wethouders en ter kennisname kunnen worden 
gebracht aan de raad. 
 
Het college heeft besloten:  
1. In te stemmen met het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 van Comprix. 
2. In te stemmen met het verslag van de Commissie van Overleg van stichting Comprix en de OWO-gemeenten. 
3. De raad te informeren conform de bijgaande Mededeling aan de Raad, met daarbij gevoegd het bestuursverslag, 
jaarrekening 2018 en het verslag van de Commissie van Overleg. 
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2.                                Klantervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Jaarlijks wordt (achteraf, verplicht)) een klantervaringsonderzoek uitgevoerd onder Wmo en Jeugdwet cliënten.  
Het college heeft besloten:  
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het Klantervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 2018. 
2. Kennis te nemen van de reacties van de Adviesraad en het gebiedsteam hierop. 
3. De Adviesraad te berichten volgens bijgaande brief. 
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3.                               Subsidie meerdaagse evenementen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten de subsidie voor meerdaagse evenementen aan het VTRBO niet te verlengen.  
 

 

4.                                Subsidiebeschikking BBE biodiversiteit in de agrarische bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. Het project biodiversiteit in agrarische bedrijfsvoering te wijzigen, zoals opgenomen onder AF6 in het 
uitvoeringsprogramma BBE, tot het project: meer biodiversiteit op de boerderij. 
2. Een eenmalige subsidie van €18.168,15 te verstrekken ten behoeve van het project: meer biodiversiteit in de 
agrarische bedrijfsvoering. 
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5.                                 Verlenging BBE project: Proef Lokaal 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het project “Proef Lokaal” is een initiatief van Hogeschool NHL Stenden om een stimulans te geven aan de 
streekproducten in de gemeente en op deze manier bij te dragen aan het verduurzamen van de voedselketen en de 
lokale economie. Het project bestaat uit drie onderdelen, namelijk inkoop, bereiding en verkoop. Om de laatste fase 
van het project af te ronden, dient de einddatum van het project te worden uitgesteld tot en met april 2020. De 
vaststelling die in de eerste instantie in mei 2019 zal plaatsvinden, wordt verplaatst naar het einde van het project. 
Het college heeft besloten om de termijn van het project “Proef Lokaal”, zoals opgenomen onder RT4 in het 
uitvoeringsprogramma BBE, te verlengen tot en met april 2020. 
 

6.                                  Ontwerpbestemmingsplan Houtwal 13-14 te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos/ Fimke Hijlkema  

Besluit college Voor de Houtwal 13-14 te Oosterwolde is in 2008 een omgevingsvergunning verleend voor strijdig gebruik en de 
bouw van een appartementengebouw met vijf woningen. Door veranderde marktomstandigheden is de vergunning 
niet tot uitvoer gekomen. Het huidige initiatief is om een appartementengebouw met vier woningen te realiseren. Dit 
wijkt af van de verleende omgevingsvergunning waardoor er een nieuwe procedure nodig is. 
 
Het college heeft besloten om de bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Houtwal 
13-14 te Oosterwolde’ op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te leggen. 
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7.                                 Vaart Noorzijde 89 in Appelscha - opleggen last onder dwangsom 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten:  
1. Tot het opleggen van een last onder dwangsom vast te stellen. 
2. In te stemmen met de mededeling aan de raad. 

 

8.                                 DoarpsSintrum Donkerbroek 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In de raadscommissie Samenleving van 1 oktober 2019 is de beschikbaarstelling van het krediet voor de 
vernieuwbouw van bassischool de Twirrewyn richtinggevend besproken. Toen bleek dat de raadscommissie de 
vernieuwbouw niet los ziet van het plan van Dorpsbelang Donkerbroek voor een DoarpsSintrum. Op 15 oktober 
2019 wordt de raad gevraagd het benodigde krediet voor de vernieuwbouw van o.b.s. de Twirrwyn beschikbaar te 
stellen. Het college heeft besloten om in te stemmen met de mededeling aan de raad. 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

9.                                   Programmaplan Visie op Samenleven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten:  
1. Het programmaplan bij de Visie op Samenleven vast te stellen; 
2. Deze via bijgevoegd memo ter kennisname toe te sturen aan de Raad (op voorwaarde dat de Raad de Visie op 
Samenleven heeft vastgesteld op 15 oktober 2019). 
 

10.                                Aandachtsgebieden Ooststellingwerf 2020 - 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Sinds 2010 voeren we samen met de provincie Fryslân en gemeente Weststellingwerf het programma 
Aandachtsgebieden Stellingwerven uit. Dit is de plattelandsvariant van de Vogelaarwijken en zet in op verbetering 
van de leefsituatie in gebieden met veel inwoners met een lage sociaal economische status. Aandachtsgebieden is 
een 14 jaar durend programma, opgedeeld in verschillende fasen. Om voor de laatste fase 2020 – 2023 een 
bijdrage van de provincie te ontvangen moeten er een nieuwe subsidieaanvraag gedaan worden. 
 
Het college heeft besloten:  
1. In te stemmen met het vervolg van de aanpak Aandachtsgebieden Ooststellingwerf 2020 – 2023 
2. Het plan van aanpak Aandachtsgebieden Ooststellingwerf 2020 - 2023 toe te zenden aan provincie Fryslân om 
€410.000,- aan subsidie te verkrijgen voor de periode 2020 – 2023. 
3. Onze aanpak Aandachtsgebieden Ooststellingwerf 2020 – 2023 ter kennisgeving aan de raad te sturen begeleid 
door bijgevoegde mededeling. 
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Na aanpassing mededeling akkoord. 
 

 
 
 
11.                                Preventielessen CSG Liudger door Jongerenwerk van Stichting Scala 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De preventielessen op CSG Liudger worden verzorgd door de jongerenwerkers van Stichting Scala. Tijdens de 
preventielessen is onder andere aandacht voor roken en blowen, alcoholgebruik en het gebruik van social media, 
maar ook voor weerbaarheid (groepsdruk). 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het laten uitvoeren van de preventielessen CSG Liudger 
Waskemeer door Jongerenwerk van Stichting Scala; 
 


