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 1.                               Plan van aanpak nieuwe omgevingsvisie Ooststellingwerf 
 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving gaat op de schop en wordt gebundeld in één nieuwe wet; de 
Omgevingswet. Met deze nieuwe Omgevingswet wordt onder andere beoogd om ruimtelijke processen sneller te laten 
verlopen, meer integraliteit te bevorderen en het initiatief centraal te stellen. De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting 
in 2021 in werking treden en raakt de gemeentelijke organisatie op vele onderdelen. Om de implementatie van de 
Omgevingswet in de organisatie goed te laten verlopen is in 2017 het “Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 
Ooststellingwerf 2017-2020” opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is door de toenmalige gemeenteraad in 2017 vastgesteld, 
inclusief het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het college heeft besloten om in te stemmen met het plan van aanpak 
inzake het opstellen van een nieuwe integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving voor het grondgebied van Ooststellingwerf en 
deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad en de gemeenteraad zelf laten besluiten hoe de participatieroute van dit project 
er uit gaat zien.  

2                                        Advies Adviesraad Sociaal Domein hulp bij het Huishouden 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De Adviesraad vraagt of de hulpen bij het huishouden een kwartiertje van de tijd in kunnen zetten voor het voorkomen van 
eenzaamheid/signaleringsfunctie. Dat lukt niet binnen de bestaande indicaties, uitbreiding kost € 216.567. Dat geld is er niet. 
Wel kan worden geïnvesteerd in het opleiden van hulpen voor de signaleringsfunctie. Het college heeft besloten om het 
voorstel van de Adviesraad Sociaal Domein, om hulp bij het huishouden in te zetten ter voorkoming/ bestrijding van 
eenzaamheid, in aangepaste vorm over te nemen. 
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3.                                Aanwijzen functionaris voor gegevensbescherming door bestuursorgaan. 
 
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Op grond van artikel 37 
AVG is elk bestuursorgaan (verwerkersverantwoordelijke) verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming (hierna: FG) 
aan te wijzen. Dit wil zeggen dat het college, de burgemeester, de gemeenteraad (en de door de gemeenteraad ingestelde 
commissies), de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar, de leerplichtambtenaar en de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, ieder in zijn rol van verwerkingsverantwoordelijke een FG moet aanwijzen. Het college heeft besloten om de heer J.J. 
Siccama en mevrouw R.M. van der Veen aan te wijzen als Functionaris voor Gegevensbescherming, en dit ook voor te stellen 
aan de raad.  

 
 
 
4.                                Uitbreiding dorpshuis Makkinga 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Gemeente Ooststellingwerf en Stichting Dorpshuis Makkinga herstellen de feitelijke eigendomsverhoudingen rondom het 
dorpshuis. In 1994 zijn de kadastrale grenzen niet juist verwerkt tijdens de overdracht van het Groene Kruisgebouw aan 
Stichting Dorpshuis Makkinga. Dit wordt nu alsnog geregeld. Het college heeft dan ook ingestemd met de grenscorrectie en 
hiermee de feitelijke situatie juridisch te herstellen, en de percelen grond kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie E, 
nummers 2357 en 2358 tegen symbolische waarde te leveren aan Stichting Dorpshuis Makkinga. 

 


