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Nummer 36 – 5 november 2019 

  

1.                                  Informeren raad over de aanvraag Regiodeal Zuidoost Friesland 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten om: 
1. De raad van Ooststellingwerf te informeren over het voornemen een aanvraag voor de regiodeal in te dienen via 
een brief  
2. Burgemeester Oosterman namens gemeente Ooststellingwerf de informerende brief te laten ondertekenen 
 

2.                                 Aanwijzen toezichthouder sociaal domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeente heeft in 2013 meer taken gekregen op het gebied van handhaving (de wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid) in het sociaal domein. Hierdoor is het inzetten van een toezichthouder noodzakelijk 
geworden. Het college heeft besloten om een toezichthouder aan te wijzen.  
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3.                                Agenda OPO overleg 20 november 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op 20 november 2019 wordt het jaarlijkse OPO-overleg georganiseerd (OPO = Overkoepelend Plaatselijk belangen 
Overleg) met alle PB-besturen van de dorpen en de besturen van de bewonerscommissies in Oosterwolde. Het 
college heeft besloten om akkoord te gaan met agenda van OPO voor 20 november 2019. 
 

 

4.                                  M.e.r. beoordelingsbesluit nieuwbouw Poiesz Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning voor de bouw 
en/of het gebruik van een supermarkt aan de Vaart Zuidzijde ter plaatse van nr. 47 in Appelscha achterwege te 
laten. 
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5.                                   Principeverzoek Rijweg 92 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een paardenstal bij de woning aan de Rijweg 92 
in Oosterwolde (kadastraal bekend Oosterwolde, sectie F, nummer 66). Om dit mogelijk te maken moet een 
ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten om: 

1. In principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van een 
deel het perceel aan de Rijweg 92 in Oosterwolde (kadastraal bekend Oosterwolde, sectie F, nummer 66) 
van ‘Agrarisch’ naar ’Wonen’ voor de inrichting als onbebouwd erf op basis van de wijzigingsbevoegdheid in 
artikel 3.7.l van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’ onder de voorwaarden dat: 

 de vergroting van de bestemming ‘Wonen’ maximaal 5000 m² bedraagt; 
2. In principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de bestemming 

‘Wonen’ van een deel het perceel aan de Rijweg 92 in Oosterwolde (kadastraal bekend Oosterwolde, sectie 
F, nummer 66) ten behoeve van de bouw van een bijbehorend bouwwerk onder de voorwaarden dat: 

 een deel van de bestemming ‘Wonen’ ter grootte van het op basis van besluitpunt 1 vergrote 
oppervlak onbebouwd blijft; 

 het aantal woningen gelijk blijft (één woning); 

 het overige deel van het perceel in overeenstemming wordt gebracht met het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’; 

 voor het overige de regels van de bestemming ‘Wonen’ van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, 
Veegplan 2018’ van overeenkomstige toepassing zijn. 
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6.                                  Verplaatsing Poiesz supermarkt Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 12 juni 2019 heeft de Poiesz supermarkt te Appelscha de gemeenteraad geïnformeerd over hun plannen om de 
bestaande supermarkt te verplaatsen naar het winkelcentrum. Tijdens die bijeenkomst is aangegeven dat de 
gemeenteraad op een later moment zou worden geïnformeerd over de gemeentelijk rol en bemoeienis. Het college 
heeft besloten om een mededeling ter kennis te brengen aan de raad.  
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7.                                   Dienstverlening via Whatsapp stopt per 7 december 2019 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. WhatsApp als communicatiekanaal vanaf 7 december 2019 niet meer te gebruiken 
Daarvoor 
2. Vanaf 6 november WhatsApp niet meer te tonen op onze website 
3. Vanaf 6 november in de tekst van de profielpagina van ons account aan te passen 
 
De gemeente heeft dit besluit moeten nemen omdat gemeenten vanaf die datum met een zakelijk WhatsApp 
account moeten werken. Dit account is nog niet beschikbaar voor gemeenten. De gemeente Ooststellingwerf is 
vanaf april 2019 ook bereikbaar via chat. De gemeente ziet dat het gebruik van chat vele malen hoger ligt dan het 
gebruik van WhatsApp. Hierdoor trekt de gemeente de conclusie dat er een lagere behoefte is voor het gebruik van 
WhatsApp en dat chat een prima alternatief is om op een laagdrempelige digitale manier contact op te kunnen 
nemen met de gemeente. Verder is de gemeente natuurlijk altijd nog bereikbaar via balie, e-mail, digitaal 
contactformulier en telefoon. 
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8.                                 Inrichting Wet verplichte GGZ 

Portefeuillehouder Harry Oosterman en Esther Verhagen  

Besluit college De Wet verplichte ggz (hierna Wvggz) is de opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische 
Ziekenhuizen (BOPZ). Althans deels, want de categorie mensen met een verstandelijke beperking of een 
psychogeriatrische aandoening vallen onder een aparte wet, de Wet zorg en dwang (Wzd). De rol van 
gemeenten in de Wzd is geen onderdeel van dit document. Het uitgangspunt is het uniform inrichten in Fryslân. 
Ondanks dat er verschillen zijn in inzicht en aanpak, om nu wel voor eerst 1 lijn te kiezen. Dit is ook nadrukkelijk een 
wens van het OM en de GGZ. De GGD heeft meerdere varianten uitgewerkt en dit ook financieel doorberekend op 
basis van de cijfers en gegevens die op dit moment bekend zijn. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. In te stemmen om de genoemde taken in bijlage 1 onder te brengen bij de GGD Fryslân, met de 
kanttekening op de invulling van de hoorfunctie.  

2. In te stemmen met het dienstverleningsovereenkomst genoemd in bijlage 2.  
3. In te stemmen om de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân en de voorzitter van het PO Sociaal 

Domein Fryslân aan te wijzen als de twee permanente leden van het Wvggz-overleg namens de Friese 
gemeenten.  

4. De functie van regisseur Crisismaatregel onder te brengen bij de adviseurs openbare orde en veiligheid.   
5. Te onderzoeken waar de functie van regisseur Zorgmachtiging ondergebracht kan worden.   
6. Voor 2020 en 2021 een bedrag van €16.767,- beschikbaar stellen aan GGD Fryslân 
7. Voor 2019 een bedrag van €2.805,- beschikbaar te stellen voor incidentele aanpassen aan Khonraad en 

vanaf 2020 structureel € 3.672,- 
8. Bovengenoemde bedragen te dekken uit het budget algemene middelen. 
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9.                                 Afwijzen verzoek om (preventieve) handhaving 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 29 augustus 2019, binnengekomen op 30 augustus 2019, is door omwonenden een verzoek om handhaving 
ingediend waarin wordt gevraagd om preventieve handhaving en om handhavend op te treden tegen alle 
wijzigingen aan de baan die zijn gedaan voorafgaand aan de gedoogbeschikking van 9 januari 2019 en na de 
testmeting van 27 maart 2019 op het terrein MSV “De Prikkedam” op het adres Prikkedam 1A in Makkinga. Het 
college heeft besloten om het verzoek om (preventieve) handhaving af te wijzen.  
 


