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 1.                             Bestemmingsplan Bovenweg 27-29 Donkerbroek. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg 27-29’ 
gewijzigd vast te stellen. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft in de zomer van 2017 ter inzage gelegen voor zienswijzen en is 
in januari 2018 al eens behandeld in de raadscommissievergadering Ruimte. Het college heeft echter in de raadsvergadering 
van januari 2018 voorgesteld het bestemmingsplan van de agenda te halen. Het bestemmingsplan wordt nu opnieuw 
geagendeerd voor de raadsvergadering. 

2.                               Jaarverslag 2017 Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college De Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde (hierna: de Beheersstichting) heeft als taak het als een “goed 
huisvader” beheren en in stand houden van de Kampus Oosterwolde. Hoewel de Beheersstichting eigenaar is van de 
Kampus Oosterwolde houdt zij een verantwoordingsplicht naar de gemeente Ooststellingwerf, in dit geval naar de raad. Het 
college stelt  de raad voor om het Jaarverslag 2017 van de Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde goed te 
keuren. 
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3.                              Ondertekening Charter for walking. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Walk21, onderdeel van de International Federation of Pedestrians (IFP), heeft een handvest ontwikkeld om overheden over de 
hele wereld te motiveren om het voetgangersverkeer beter te faciliteren. MENSenSTRAAT (Nederlandse 
belangenbehartigingsorganisatie voor de voetganger) heeft deze “Charter for walking” vertaald en aangepast in het 
Nederlands 
In zowel het ROF (regionaal orgaan verkeersveiligheid Fryslân) als het OVVF (overleg verkeer en vervoer Fryslân) wordt door 
de aanwezige wethouders de intentie uitgesproken om gezamenlijk dit Charter for Walking te ondertekenen. Het college stemt 
in met Charter for Walking en machtigt de wethouder om namens de burgemeester op 9 november 2018 het handvest te 
ondertekenen.  

 
 
4.                              Uitstel uitvoeringsperiode project Fonds Ooststellingwerf. 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college De initiatiefnemer van het Project Uitbreiding kleedruimte VV Waskemeer die subsidie heeft ontvangen uit het Fonds 
Ooststellingwerf heeft een verzoek ingediend voor verlenging van de uitvoeringstermijn. Het betreft een project uit de derde 
ronde. 
Op basis van het ontwerp zijn zij van plan vroeg in het voorjaar van 2019 te starten met de realisatie van de uitbreiding van 
de kleedkamers. Een en ander is ook nog afhankelijk van het vergunningstraject. Zij verzoeken hierom de einddatum uit te 

stellen tot 1 november 2019. Het college heeft besloten het aangevraagde uitstel voor het project te verlenen, en de 

aanvragers een beschikking te sturen waarin de nieuwe einddatum is opgenomen. 
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5.                             Vaststelling subsidie peuterspeelgroepen 2017 Scala (jaarstukken 2017). 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Bij beschikking van 24 januari 2017 is aan Scala subsidie verleend tot een bedrag van € 352.891 voor de uitvoering en de 
coördinatie van de peuterspeelgroepen in de gemeente Ooststellingwerf. In 2016 is Scala van start gegaan met de 
omvorming van het peuterspeelwerk naar peuterspeelgroepen c.q. kinderopvang. Dit op basis van het door de raad op 21 
juni 2016 vastgestelde ‘Omvormingsplan Peuterspeelzaalwerk’. 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 peuterspeelgroepen/peuteropvang. 
Voor de omvorming van het peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang is een pilotperiode van twee jaar (augustus 2016 – 
augustus 2018) vastgesteld. De pilotperiode is afgesloten en inmiddels geëvalueerd. In de vergadering van 21 augustus 2018 
is het rapport Evaluatie omvorming Peuterspeelzaalwerk naar Peuteropvang (van 12 augustus 2018) vastgesteld. In de 
evaluatie is het subsidiejaar 2017, het jaar waarop deze vaststelling betrekking heeft, meegenomen. De evaluatie is 
vervolgens door de raad voor kennisgeving aangenomen. Scala heeft de versterkte subsidie verantwoord in de bijgaande 
jaarrekening 2017, het jaarverslag en het evaluatierapport. De jaarstukken zijn door de accountant goedgekeurd. Het college 

heeft  de aan Scala verstrekte subsidie peuterspeelgroepen 2017, op basis van de jaarstukken 2017, vastgesteld op  

€352.891, conform de verleningsbeschikking van 24 januari 2017. 

6.                             Subsidieverantwoording 2017, Bibliotheken Zuidoost Fryslân. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân heeft voor het jaar 2017 een voorlopige subsidie toegekend gekregen van € 
527.388,00. Het college heeft besloten de subsidie over 2017 aan stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân vast stellen op het 
hiervoor genoemde bedrag.  
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7.                             Subsidieverantwoording 2017, Coorperatieve vereniging Kunst & Coo. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Coöperatieve Vereniging Kunst en Coo heeft op 1 juni 2018 het verzoek tot subsidievaststelling ingediend. Naar 
aanleiding hiervan heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de wethouder Kunst en Cultuur en de desbetreffende 
ambtenaar op 9 juli 2018. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd in de jaarstukken. Het college stemt daarom in met  
het ongewijzigd vaststellen van de subsidie van € 256.366,00 aan de Coöperatieve Vereniging Kunst en Coo voor het jaar 
2017. 

 
8.                             Subsidieverantwoording 2017, Stellingwarver Schrieversronte (SSR). 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 28 maart 2018 heeft het bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte de jaarstukken 2017 ingediend ten behoeve van 
het vaststellen van de subsidie 2017. Het college heeft besloten  de subsidie 2017 van € 45.085,00,- aan de Stellingwarver 
Schrieversronte, vast te stellen.  

 
9.                             Aanleg glasvezel. 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Wethouder Bos heeft toegezegd de Raad in de loop van oktober te informeren over de stand van zaken van de aanleg van 
glasvezel. Kabelnoord start binnenkort met de vraagbundeling. De informatiebijeenkomsten voor de inwoners vinden plaats in 
de 1ste en 2de week van november. Verder wordt er gekeken in hoeverre de aanleg van glasvezel voor de grijze gebieden 
kan worden meegenomen bij de aanleg van de witte adressen. DFM op Glas heeft in haar businesscase een voorstel gedaan 
voor de aanleg van de grijze adressen. Belangrijke voorwaarde is dat het geen vertraging moet opleveren voor wit. Het 
college heeft besloten de raad over dit onderwerp te informeren d.m.v. een memo.  
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10.                           Verzoek om tegemoetkoming planschade Duistereweg 2 te Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat er sprake is van 
een nadelige planologische situatie als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Woningbouw Duistereweg 
te Oosterwolde”. Hierop heeft het college besloten om het advies over te nemen en een tegemoetkoming in planschade toe 
te wijzen en aan verzoeker een schadevergoeding toe te kennen van € 5.450,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 
de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ontvangen tot de dag van uitbetaling. 

 
11.                           Verzoek om tegemoetkoming planschade Duistereweg 6 te Oosterwolde. 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat er sprake is van 
een nadelige planologische situatie als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Woningbouw Duistereweg 
te Oosterwolde”. Hierop heeft het college besloten om het advies over te nemen en een tegemoetkoming in planschade toe 
te wijzen en aan verzoeker een schadevergoeding toe te kennen van € 4.850,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 
de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ontvangen tot de dag van uitbetaling. 

 
 
 
12.                           Verzoek om tegemoetkoming planschade Posthuisweg 10 te Donkerbroek. 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  
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Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat er sprake is van 
een nadelige planologische situatie als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Donkerbroek West”. 
Hierop heeft het college besloten om het advies over te nemen en een tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en aan 
verzoeker een schadevergoeding toe te kennen van € 3.200,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum dat de 
aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ontvangen tot de dag van uitbetaling. 


