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Nummer 35 – 29 oktober 2019 

  

1.                                 Plan van aanpak ENSIA 2019 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten:  
1. Kennis te nemen van het bijgaande plan van aanpak in het kader van de verantwoording over informatieveiligheid 
middels ENSIA 2019. 
2. Kennis te nemen van de Infographic met daarin het tijdspad van het verantwoordingsproces. 
 
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige 
informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA heef tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo 
effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te 
leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). 

2.                                 Verslag jaarvergadering bezwaarschriftencommissie en klachtenfunctionaris 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college In de jaarvergadering van 6 juni 2019 zijn de jaarverslagen 2018 van de Algemene kamer en de Sociale 
Kamer van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften besproken. Tevens is het jaarverslag 2018 
van de klachtenfunctionaris besproken. Het college heeft besloten om het concept-verslag van de vergadering met 
de Commissie van Advies voor de bezwaarschriften en de klachtenfunctionaris, gehouden op 6 juni 2019, voor 
kennisgeving aan te nemen.  



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                                Werken op afspraak 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten om van 1 februari tot 1 oktober 2020 (bij wijze van pilot)  op dinsdag-, woensdag-  en 
donderdagmiddag uitsluitend op afspraak te gaan werken. 
 
(Opmerking HK: In het voorstel onder 1.4 staat de volgende zin: "Vanaf 1 januari 2020 gaan we meer ervaring 
opdoen met het maken van een afspraak voor de producten van Burgerzaken". In plaats van 1 januari 2020 moet 
daar natuurlijk moeten staan 1 februari 2020.) 
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4.                                 Oriëntatieverlichting Boekhorst Oosterwolde - Langedijke 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. Het verzoek van Plaatselijk Belang Langedijke om extra oriëntatieverlichting te plaatsen langs de Boekhorst 
inwilligen. 
2. Dit doen in de vorm van een duurzame zelfvoorzienende lichtmast die niet op het ondergrondse netwerk voor 
openbare verlichting aangesloten wordt. 
 
Op verzoek van Plaatselijk Belang Langedijke laat de gemeente Ooststellingwerf een extra LED lichtpunt langs De 
Boekhorst aanbrengen. De Boekhorst is de verbindingsweg tussen Oosterwolde en Langedijke. Met het aanbrengen 
van de extra LED lichtmast is op het gehele traject oriëntatieverlichting aanwezig. Deze LED verlichting moet er voor 
zorgen dat het comfort en de veiligheid van met name de langzame weggebruikers verhoogd wordt. Hierdoor heeft 
het verkeer in het donker continu een “richtpunt” in de vorm van een lichtmast. 
 
Het bijzondere aan deze lichtmast is dat hij niet aangesloten wordt op het ondergrondse netwerk. De lichtmast die 
geplaatst wordt is aan de bovenzijde voorzien van een zonnepaneel en is geheel zelfvoorzienend. Er is een accu 
ingebouwd die overdag geladen wordt. De verlichting brandt uiteraard alleen als het donker is. 
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5.                                  Vaststelling subsidieverantwoording 2018/2019 van Stichting Comprix ten behoeve van Consulent 
                                     Onderwijs Jonge Kind 
Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Het college heeft besloten om de subsidieverantwoording van Stichting Comprix (De Stipe) ten behoeve van de 
Consulent Onderwijs Jonge Kind (COJK) voor het jaar 2018/2019 vast te stellen. 
 
De Consulent Onderwijs Jonge Kind (COJK) volgt het kind en geeft beredeneerd advies voor de plaatsing in een 
passende onderwijsplek. Het taakgebied van de COJK ligt in de voorschoolse en vroegschoolse periode.  
De COJK informeert peuterspeelzalen en kinderopvang over de (vervolg) mogelijkheden en ondersteunt scholen in 
de uitvoering van de zorgplicht. De consulent trekt nauw op met de medewerkers van het Gebiedsteam, de 
Jeugdarts of Jeugdverpleegkundigen en Stichting Scala. Zij weten elkaar goed te vinden en stemmen af, zodat er in 
de werkzaamheden geen overlap ontstaat. 
 

6.                                 Lening Biosintrum 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om: 
1. De raad voor te stellen een lening te verstrekken aan stichting Biosintrum.  
2. Het gebouw Biosintrum te verkopen aan de stichting Biosintrum. 

 
Op 26 september 2017 heeft de raad besloten om het gebouw door middel van het verstrekken van een lening te 
verkopen aan de stichting Biosintrum. Inmiddels is het gebouw gerealiseerd en kan deze overgedragen worden aan 
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de stichting. 

7.                                  M.e.r.-beoordelingsbesluit uitbreiding sportpark vv Waskemeer in Waskemeer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 23 oktober 2017 heeft de gemeente twee omgevingsvergunning aanvragen ontvangen voor de 
uitbreiding van het sportpark ’t Ald Leger te Waskemeer (1) een aanvraag voor de aanleg en het gebruik van een 
Wetra-veld inclusief bijbehorende sporttechnische bouwwerken en verlichting op het ten zuiden van het (huidige) 
sportpark gelegen agrarisch perceel en (2) een aanvraag voor de uitbreiding (aanleg en het gebruik) van het 
bestaande trainingsveld inclusief bijbehorende sporttechnische bouwwerken en verlichting op het ten zuiden van het 
(huidige) sportpark gelegen agrarisch perceel. Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage 
in werking getreden. Op grond van de wijziging moest er een uitdrukkelijk (m.e.r.-beoordelings)besluit genomen 
worden over het wel of niet uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor het project. 
 
Het college heeft besloten om  
1. Een m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning voor de aanleg uit te voeren en het gebruik van een Wetra-
veld aan de Leidijk 42c in Waskemeer achterwege te laten. 
2. Een m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning voor de aanleg uit te voeren en het gebruik van een 
trainingsveld aan de Leidijk 42c in Waskemeer achterwege te laten. 
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8.                                  Riolering – Eenmalige opdracht Reiniging en Inspectie in OWO verband. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Vanaf 1 januari 2020 wordt voor het inspecteren van riolering een nieuwe landelijk norm van toepassing. Om 
ervaring op te doen met de nieuwe landelijke norm wil de gemeente in 2019 de werkzaamheden voor 2020 
voorbereiden. Het inspecteren wordt in januari en februari 2020 uitgevoerd. Het college heeft besloten om af te 
wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de reiniging en inspectie van de riolen in 2020 gezamenlijk in 
OWO verband  te gunnen aan de Firma Van der Valk en de Groot uit Wolvega. 

9.                                   Vaststellen subsidie Stichting Bosbad Appelscha 2018 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om de subsidie 2018 voor Stichting Bosbad Appelscha vast te stellen. 
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10.                                 Begrotingswijziging 2019 GR SW Fryslân 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Door het dagelijks bestuur van de GR SW Fryslân is vastgesteld dat het noodzakelijk is om de begroting 
2019 te wijzigen. De raad is de mogelijkheid gegeven om een zienswijze in te dienen. Het college heeft besloten om 
de raad voor te stellen kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 van de GR SW Fryslân en hierover geen 
zienswijze in te dienen.  
 

 
 
 
11.                                 Besluitvorming herstructurering SW bedrijf fase 3 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 3 september 2019 heeft de gemeenteraad het college toestemming gegeven om de Gemeenschappelijke 
Regeling SW Fryslân te wijzigen. Het college heeft besloten om de gewijzigde regeling GR SW Fryslân vast te 
stellen. 
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12.                                 Bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam - bekendmaking BOB en vastgestelde BP 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. De raad van de bekendmaking van het besluit op bezwaar 7 oktober 2019 op de hoogte te brengen. 
2. De raad van het vaststellen van het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam op de hoogte te 

brengen.  
 
Dat wordt gedaan door een mededeling naar de raad te sturen. 

 
 
 
 
13.                                 Europese aanbesteding voor de UGAV (Brandverzekering/Uitgebreide Gevarendekking) 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om kennis te nemen van de Europese aanbesteding van de Brandverzekering (de 
Uitgebreide Gevarendekking) van de gemeente Ooststellingwerf in samenwerking met de gemeenten 
Weststellingwerf en Opsterland. 
 
In verband met het aflopen van het contract voor de brandverzekering en gezien de geraamde totale 
opdrachtwaarde van € 240.000,- voor Ooststellingwerf, moet de EU-aanbestedingsprocedure worden 
gevolgd. De aanbesteding vindt plaats door OWO-gemeenten, onderverdeeld in de drie percelen, t.w. 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. De EU-aanbesteding zal op basis van de laagste prijs 
plaatsvinden.  
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14.                                Implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO) tranche I 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. In te stemmen met de inrichting van het werkproces voor het beheer van de Basisregistratie Ondergrond, nader 
te noemen BRO. 
2. In te stemmen met de werkafspraken ten behoeve van de borging van het werkproces voor het beheer van de 
BRO. 
 
De BRO is de centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. Dit zorgt voor 
éénduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens. De gegevens in de BRO betreft open data 
die door iedereen kan en mag worden gebruikt. Elk bestuursorgaan levert de wettelijke gegevens aan de 
Landelijke Voorziening (LV) BRO, zodat deze samenkomen met de gegevens van andere organisaties. 
Hierdoor wordt efficiënter gewerkt waardoor onnodig onderzoek voorkomen wordt en risico’s beter worden 
ingeschat. 
 

 
 
15.                              Nota van Uitgangspunten omgevingsvisie Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met een raadsmededeling en deze vervolgens toesturen aan de leden 
van de gemeenteraad. In bijgaande raadsmededeling wordt de raad op de hoogte gebracht van de beoogde 
procesgang inzake de Nota van Uitgangspunten. Deze Nota van Uitgangspunten wordt opgesteld in het kader van 
de nieuwe Omgevingsvisie voor onze gemeente. 
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16.                                 Toekenning uitsluitend recht 2019 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Door de uittreding van de gemeente Ooststellingwerf uit Caparis is het niet langer mogelijk op dezelfde 
manier als voorheen diensten bij Caparis te beleggen. In het kader van de dienstverleningsovereenkomst 
betreffende schoonmaak van gemeentelijk vastgoed die de gemeente ook voor de aankomende vijf  jaar bij 
Caparis wil beleggen betekent dit dat er een nieuwe wettelijke grondslag nodig is.  
 
Het college heeft besloten om: 
1. De gemeenteraad voor te stellen: 

a. De verordening Toekenning uitsluitend recht 2019 conform concepttekst vast te stellen; 
      b. Na vaststelling van de verordening als bedoeld onder 1 deze bekend te maken in het Gemeenteblad; 
      c. De verordening als bedoeld onder 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking. 
2. Het raadsvoorstel daartoe vast te stellen. 

 
 
17.                                Eenzaamheid 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeente zet al uitgebreid in op de aanpak van eenzaamheid. VraagElkaar ontwikkelt trainingen, workshops en 
tools om inwoners te inspireren nieuwe contacten aan te gaan. Ze organiseren verschillende activiteiten met één 
doel: alle deelnemers verbinden met een buurtgenoot op basis van hun behoefte. Het college heeft besloten om  
een subsidie van € 49.893,- te verlenen aan VraagElkaar voor de periode van 1 november 2019 tot en met 31 
oktober 2020 met als doel aanpak van eenzaamheid in Ooststellingwerf. Het subsidiebedrag wordt gedekt uit het 
reguliere gezondheidsbudget (GIDS). 
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18.                                Intentieverklaring voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor en de aanleg/bouw van een  
                                     waterstofconversiefaciliteit 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Wethouder Fimke Hijlkema ondertekent op 31 oktober 2019 namens de gemeente Ooststellingwerf tijdens de 
Klimaattop Noord-Nederland te Groningen een intentieverklaring met andere partijen zoals: Alliander, Groenleven, 
Ecomunitypark en Holthausen. Met de ondertekening geven partijen te kennen gezamenlijk de mogelijkheid tot 
realisering van een waterstof conversie faciliteit op het Ecomunitypark te Oosterwolde te willen verkennen. 
 
Het college heeft besloten om:  
1. Aan het initiatief voor de aanleg/bouw van een waterstof conversie faciliteit bij Oosterwolde mee te werken en 
daarvoor: 
2. de bijgevoegde intentieverklaring voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg/bouw van 
een waterstof conversie faciliteit op het Ecomunitypark te ondertekenen. 

 
 
 
19.                                Mandaat FUMO E-Loket 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Per 1 juli 2019 geldt een informatieplicht energiebesparing voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Dat betekent dat deze bedrijven voor 1 juli 2019 aan gemeenten 
moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. De FUMO heeft deze gegevens nodig 
in het kader van toezicht en handhaving. Het college heeft besloten om de FUMO mandaat te verlenen tot het 
inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie, die inrichtingen hebben verstrekt via eLoket van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland in het kader van artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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20.                                DoarpsSintrum Donkerbroek 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met de bijgevoegde Mededeling aan de Raad over DoarpsSintrum 
Donkerbroek ten behoeve van de bespreking over de begroting in de raadscommissie PenC van 29 oktober 2019. 

 
 
21.                               Woningbouwruimte Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Eerder is de raad toegezegd dat zij periodiek op de hoogte wordt gehouden van de actuele woningbouwruimte in de 
gemeente Ooststellingwerf. De provincie Fryslân geeft ons de ruimte om tussen 1 januari 2016 tot en met 31 
december 2025 het woningbouwvolume met 361 woningen te laten toenemen. Zij noemen dat ‘woningbouwruimte’. 
Het college heeft besloten om de raad te informeren over de woningbouwruimte in de gemeente Ooststellingwerf.  

 
 
22.                                 Septembercirculaire 2019 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om kennis te nemen van de gevolgen van de septembercirculaire 2019 en daarmee: 
1. De gevolgen voor 2019 te betrekken bij de jaarrekening 2019; 
2. De gevolgen voor 2020 en verder te verwerken in de voorjaarsrapportage 2020; 
3. De raad via een mededeling op de hoogte te brengen van de gevolgen. 


