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 1.                           Sponsoring soil food week. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Van 10 tot en met 13 oktober vond de eerste Soil Food Week plaats en stonden Leeuwarden, Oosterwolde en Drachten een 
week lang in het teken van bodem, voeding en gezondheid. De Soil Food Week maakt ook onderdeel uit van de Dutch Agri 
Food Week en de Biodiversiteit maand in Fryslan en het programma van LF2018. De organisatie is in handen van circulair 
Friesland, Hogeschool van Hall – Larenstein, stichting Symphony of Soils, Avalon en anderen. De helft van de activiteiten 
vonden plaats in Oosterwolde. Het college heeft besloten een sponsorbedrag van € 20.000 ter beschikking te stellen aan de 
soil food week. 

2.                             Principeverzoek bouw woning ten oosten van De Mandestraat 36 te Haule. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema & Jouke Jongsma 

Besluit college Op 22 februari 2010 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen voor het bouwen van één of twee 
woningen op een kavel aan De Mandestraat te Haule. Deze aantallen zijn in 2011 (geactualiseerd in 2012) opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma behorende bij het Woonplan 2011-2020.   
De afgelopen 7-8 jaar is/zijn er vanwege omstandigheden geen woning(en) gerealiseerd op de betreffende kavel, behorende 
bij Dorpsstraat 47, kadastraal bekend als gemeente Donkerbroek, sectie H, nummer 834 (deels) en behorende bij 
Dorpsstraat 49, nummers 547 (deels) en 548 (deels). Het gaat hier om circa 900 vierkante meter. Die moet kadastraal nog 
worden afgesplitst/geregeld. In 2017 heeft de initiatiefnemer besloten om opnieuw de plannen op te pakken. Het uiteindelijke 
plan gaat om één vrijstaande woning. Hiervoor zijn in 2017 al een aantal vooronderzoeken uitgevoerd. 
Op 29 augustus 2018 heeft er overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemer en wethouder Hijlkema. Er is toen door de 
gemeente aangeven dat de situatie nu anders is dan op 22 februari 2010 (= datum principebesluitvorming college) en dat het 
(gewijzigde) plan opnieuw in het college behandeld zal worden. Het college heeft dus besloten om geen medewerking aan 
het principeverzoek voor het bouwen van een woning ten oosten van De Mandestraat 36 te Haule te verlenen.  
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3.                            Grip op Grond. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Provincie Fryslân heeft het initiatief Grip op Grond gebaseerd op de strategische kansen om werk-met-werk toe te passen 
voor grond- en zandstromen. Door projecten van overheden, zowel binnen als buiten de provinciale organisatie, vanaf het 
eerste begin samen te brengen worden er verschillende soorten voordelen behaald. Het slim op elkaar afstemmen van vraag 
en aanbod van grond- en zandstromen tussen projecten zorgt voor allerlei (financiële) besparingen en voordelen van de 
integrale en duurzame aanpak. 
Het college besluit tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond en machtigt de heer F. Veenstra, 
voorzitter van de VFG, om deze overeenkomst namens de gemeente Ooststellingwerf te ondertekenen. 

 
 
4.                            Vaststellen van Wijziging GR Veiligheidsregio Fryslan. 
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

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. Zowel het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, op 
voorstel van het dagelijks bestuur, als de colleges van de deelnemende gemeenten kunnen voorstellen doen tot wijziging van 
de Gemeenschappelijke regeling, artikel 35 lid 1 Gemeenschappelijke regeling (hierna: Gr). De regeling kan worden 
gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de colleges, onder gelijktijdige toestemming van de raden, van tenminste 
tweederde van de deelnemende gemeenten. Voor wijzigingen in hoofdstuk 2 van de Gr (belangen, taken en bevoegdheden) 
is een daartoe strekkend besluit van alle colleges, onder gelijktijdige toestemming van de raden, noodzakelijk, artikel 35, lid 2 
Gr. Het periodiek actualiseren van regelingen en verordeningen is noodzakelijk voor goed verordeningenbeheer. Om 
overzicht en inzicht te behouden van bestaande interne regelgeving wordt er periodiek inhoudelijk gekeken naar de diverse 
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regelingen. Hierbij worden de laatste wijzigingen in relevante wet- en regelgeving verwerkt en bestaande werkwijzen worden 
geformaliseerd in de regeling.  
De Gr van de Veiligheidsregio is na vier kalenderjaren toe aan een actualisatie. Dit kan doormiddel van een wijzigingsbesluit. 
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân heeft op 12 juli 2018 besloten het wijzigingsvoorstel voor te leggen 
aan de colleges van B&W van de Friese gemeenten. De gemeenteraad heeft op 25 september 2018 toestemming gegeven 
aan het college voor het vaststellen van het wijzigingsvoorstel. Het college heeft het wijzigingsvoorstel vastgesteld en laat dit 
schriftelijk aan de Veiligheidsregio Fryslân weten.  


