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Nummer 42 – 17 december 2019 

 

1.                                  Kaderbrief 2021- 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) werkt aan brandweerzorg, publieke (jeugd)gezondheidzorg, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op 3 december 2019 is de kaderbrief 2020 – 2023 van de VRF ontvangen. 
De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die de 
VRF wil realiseren. Deze kaderbrief wijkt af van voorgaande jaren door de impact van het investeringsvoorstel voor 
een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Op grond van de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
 
Het college heeft besloten om de gemeenteraad te verzoeken: 

1. In te stemmen met de kaderbrief 2021 – 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân. 
2. Een zienswijze over de kaderbrief 2021-2024 in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 

Fryslân. 
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2.                                 Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020-2024  

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het budget voor de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 t/m 2024 is vastgesteld door het college 
van B&W. Het taakstellende budget voor dit onderhoudsplan van 2020 en 2021 voor wegen is € 2.200.000,-. Aan de 
hand hiervan wordt het onderhoudsplan voor 2020 en 2021 begin dit jaar door het college vastgesteld.  
 

3.                                  Beslissing op bezwaarschrift 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 21 november 2019 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: 
de commissie) een hoorzitting gehouden over het bezwaar gericht tegen het besluit van B&W van 12 maart 2018, 
waarbij aan de eigenaar van het perceel Kuinderweg 1 te Makkinga een bouwstop en een gebruiksstop en/of 
gebruiksverbod is opgelegd, één en ander in verband met het zonder omgevingsvergunning bouwen van een bassin 
voor twee mestzakken. Op 28 november 2019 adviseerde de commissie het college om het bezwaar van 3 april 
2018 ongegrond te verklaren. Het college heeft besloten om het advies van commissie van de bezwaarschriften 
over te nemen en het bezwaarschrift van bezwaarmaker van 3 april 2018 ongegrond te verklaren. 
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4.                                 Beslissing op bezwaarschrift invorderingsbeschikking 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 21 november 2019 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: 
de commissie) een hoorzitting gehouden over het bezwaar gericht tegen het besluit van B&W van 14 mei 2019, 
waarbij een verbeurde dwangsom ter hoogte van € 100.000,- ingevorderd wordt. Op 28 november 2019 adviseerde 
de commissie het college om het bezwaar van 24 juni 2019 ongegrond te verklaren.  
 
Het college heeft besloten om het advies van commissie van de bezwaarschriften over te nemen en het 
bezwaarschrift van bezwaarmaker van 24 juni 2019 ongegrond te verklaren. 
 

5.                                  Fietsagenda Zuidoost Fryslan 2019-2023 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De regio Zuidoost Fryslân biedt volop ruimte voor het stimuleren van het fietsen naar werklocaties, recreatieve 
voorzieningen en winkel- en dorpscentra. Met het ondertekenen van de fietsagenda Zuidoost Fryslân in maart 2019 
is de gezamenlijke fietsambitie bevestigd. In de afgelopen maanden zijn er twee documenten opgesteld in het kader 
van de fietsagenda Zuidoost Fryslan: een quickscan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslan en een tracé studie 
snelfietsroute Drachten-Heerenveen. 
 
Het college heeft besloten om:  
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1. In te stemmen met de quickscan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân en de tracéstudie snelfietsroute 
Heerenveen- Drachten voor kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met de uitnodiging aan de raad om een gezamenlijke presentatie bij te wonen; 
3. In te stemmen met de gezamenlijke brief aan de provincie m.b.t. fietsprojecten die in aanmerking komen voor 

een subsidiebijdrage; 
4. In te stemmen met het persbericht van de vijf gemeenten. 

 

6.                                 Nota van uitgangspunten omgevingsvisie Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad het “Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020” vastgesteld. Dit 
programma maakt inzichtelijk hoe de nieuwe Omgevingswet (inwerkingtreding op 1 januari 2021) binnen onze 
organisatie zal worden ingevoerd. In een omgevingsvisie schetst de gemeente haar toekomstbeeld voor de fysieke 
leefomgeving door het maken van integrale keuzes op de diverse beleidsterreinen. Ook de grote maatschappelijke 
opgaven zoals bijvoorbeeld de energietransitie en klimaatadaptatie moeten betrokken worden bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De nieuwe omgevingsvisie vervangt straks onze huidige structuurvisie “De grenzeloze toekomst 
2010, 2020, 2030”. De huidige structuurvisie voldoet straks niet meer aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet 
stelt. 
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de Nota van uitgangspunten omgevingsvisie Ooststellingwerf en 
deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad. 
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7.                                  Meerjarenbegroting 2020-2023 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 12 november 2019 heeft de raad de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. De raad heeft ingestemd met 
diverse besparingsmaatregelen en lastenverhogingen, maar heeft ook amendementen ingediend. Het voorstel is om 
de financiële gevolgen van dit besluit via een mededeling aan de raad te sturen.  
 
Het college heeft besloten om kennis te nemen en een mededeling aan de raad te versturen.  
 
 

8.                                  Vaststellen personeelshandboek gemeente Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Met de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 maken de lokale 
personeelsregelingen plaats voor het nieuwe personeelshandboek van de gemeente Ooststellingwerf. Hierin zijn 
alle lokale personeelsregelingen, -procedures en -beleid gebundeld. 
 
Het college heeft besloten om het personeelshandboek Gemeente Ooststellingwerf per 1 januari 2020 vast te 
stellen. 
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9.                                 Vernietigingslijst archiefbescheiden 2019 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De Archiefwet verplicht de gemeente de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden te vernietigen. De 
betreffende afdelingen hebben de lijsten met de vernietigbare dossiers ter beoordeling toegezonden gekregen.  De 
ontvangen reacties zijn verwerkt en de afdelingen zijn akkoord met deze lijst. 
 
Het college heeft besloten om de vernietigingslijst archiefbescheiden 2019 conform de Archiefwet vast te stellen.  
 

10.                                Wijziging hoofdstuk 6 Regeling delegatie, mandaat en machtiging gemeenteraad Ooststellingwerf 2017 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Per 1 januari 2020 zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. De Wnra 
regelt dat voor (de meeste) ambtenaren het private arbeidsrecht geldt. Hoofdstuk 6 van de Regeling delegatie, 
mandaat en machtiging gemeenteraad Ooststellingwerf 2017 regelt bevoegdheden op het gebied van 
personeelsbesluiten van de raad. Om Wnra-proof te zijn per 1 januari 2020 dient ook dit hoofdstuk 
tekstueel aangepast te worden aan de Wnra. 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om hoofdstuk 6 van de de Regeling delegatie, mandaat en 
machtiging gemeenteraad Ooststellingwerf 2017 aan te passen aan de terminologie van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren. 
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11.                                Subsidie 2020 Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Op 1 juli 2019 heeft Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2020. De 
subsidieaanvraag is onderbouwd met een begroting voor het boekjaar 2020 en een activiteitenplan voor 2020.  
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de toekenning van de jaarlijkse subsidie van € 556.913,00 voor 
het jaar 2020 aan Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân. 
 

12.                               Subsidie Coöperatieve vereniging Kunst & Coo 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op 1 juli 2019 heeft Coöperatieve vereniging Kunst & Coo een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2020. De 
subsidieaanvraag is onderbouwd met een begroting voor het boekjaar 2020 en een activiteitenplan 2020.  
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de jaarlijkse subsidie van  € 270.719,00 voor het jaar 2020 aan 
Coöperatieve vereniging Kunst & Coo. 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

13.                              Subsidie Stellingwerver Schrieversronte 2020, transitiekosten 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op 22 oktober 2019 heeft de Stellingwerver Schrieversronte (SSR) een incidentele subsidieaanvraag ingediend 
voor het jaar 2020. Het gaat hier om een subsidie voor transitiekosten in het kader van de herijking van de subsidie 
aan de SSR. Op 6 februari 2019 heeft de gemeente in een bestuurlijk overleg samen met het bestuur van de SSR, 
de gemeente Weststellingwerf, de provincie Fryslân, het nieuwe subsidieproces besproken. 
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met een incidentele subsidie van € 7.060,- voor het jaar 2020 aan de 
Stellingwerver Schrieversronte voor de transitiekosten. 
 

14.                               Klanttevredenheidsonderzoek  Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In de Raadscommissie ruimte heeft de raad onder punt 11 het college verzocht of deze bereid is een 
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren in het kader van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. In een 
mededeling is uiteengezet waar dit onderzoek uit zal bestaan.  
 
Het college heeft besloten om de mededeling ter kennis te brengen aan de raad 
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15.                               Positionering en bekostiging BOA-coördinator 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In het bestuurlijk VTH-overleg van 21 november 2019 is ingestemd met het Beleidsdocument ‘Functionele BOA-
structuur BOA’s domein 2’, de beslispunten over de financiële gevolgen van de BOA-structuur en het convenant 
‘Optreden op elkaars grondgebied voor BOA’s domein II’ binnen de provincie Fryslân. Op 19 december 2019 is een 
extra bestuurlijk VTH-overleg gepland om een besluit te nemen over de positionering en de bekostiging van de 
BOA-coördinator. 
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het voorstel van de provinsje Fryslân om de BOA-coördinator 
onder te brengen bij de FUMO. 
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16.                                Roeken overlast en bescherming 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Sinds enkele jaren komen er klachten binnen over broedkolonies van roeken in Oosterwolde. De klachten komen 
van twee locaties: van diverse inwoners uit de wijk SAWONO (Karnakkers/De Goorn) en de woordvoerder van de 
VVE de Kuunderhof. De roek is een beschermde vogel die niet verstoord mag worden zonder ontheffing van de 
provincie. Omdat één van de klagers komend broedseizoen zelf actie wil ondernemen en de gemeente gevraagd 
heeft een ontheffing aan te vragen of te ondersteunen. is er op korte termijn een standpunt van de gemeente nodig. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. De initiatiefnemer mee te delen dat de gemeente geen ontheffing aanvraagt voor verstoring van de roek in 
Oosterwolde in het broedseizoen van 2020, en dat de gemeente de provincie negatief zal adviseren over 
verlening van een ontheffing aan derden; 

2. In de eerste helft van 2020 een offerte aan te vragen voor het opstellen van een roekenbeheerplan voor 
Oosterwolde en omgeving, dat gericht is op het vinden van een duurzame oplossing voor de overlast.  

3. Op basis van de informatie uit de offerte(s)  de raad een voorstel te doen voor het opstellen van een 
roekenbeheerplan en de uitvoering daarvan, met als start het broedseizoen van 2021. 
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17.                                Aanwijsbesluit Wet Sociale Werkvoorziening 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Met ingang van 1 januari 2020 is onze gemeente geen eigenaar meer van Caparis. Caparis voert de komende vijf 
jaar nog wel de Wet sociale werkvoorziening (WSW) voor ons uit. Ook willen we dat Caparis de komende vijf jaar 
schoonmaakzaamheden voor ons uitvoert. Om dit goed te regelen heeft de gemeente via een aanwijsbesluit 
officieel vastgesteld dat deze taken bij Caparis worden neergelegd. 
 
Het college heeft besloten om: 

1. Caparis N.V. voor de duur van vijf jaar aan te wijzen als rechtspersoon voor de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening, tevens 
inhoudende het verlenen van een uitsluitend recht aan Caparis N.V. 

 
2. Caparis. N.V. voor de duur van vijf jaar een uitsluitend recht te verlenen ten behoeve van: 

i. Het verrichten van schoonmaakdienste van gemeentelijk vastgoed met CPV-codes vallende onder 
Reinigingsdiensten 90910000-9 als bedoeld in Verordening EU nr. 213/2008, met inzet van 
ingezetenen van de gemeente die vallen onder de Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) en/of 
onder artikel 10b van de Participatiewet. 

 
3. De diensten ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening aan te wijzen als dienst van algemeen 

economisch belang en voor de uitvoering daarvan Caparis N.V. te belasten voor de duur van vijf jaar. 
 

4. De besluiten onder 1 tot en met 4 bekend te maken in het Gemeenteblad. 
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18.                               Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In het Interne Controleplan 2019-2020 is uitgewerkt hoe de verbijzonderde interne controle in de gemeente 
Ooststellingwerf wordt uitgevoerd. In lijn met dit plan zijn de controles over het eerste halfjaar van 2019 verricht. In 
de ‘Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2019’ staan de uitkomsten van deze controles. Het college 
heeft besloten om kennis te nemen van de ‘Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2019’. 
 

19.                              Toezicht- en handhavingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om: 
1. Het toezicht- en handhavingsplan voor het Motorcrossterrein De Prikkedam voor de duur van twee jaar na 

het inwerkingtreden van het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam vast te stellen. 
2. Het toezicht- en handhavingsplan middels een persbericht op de gemeentelijke website en het huis- aan 

huisblad bekend te maken.  
3. Een mededeling aan de raad over het toezicht- en handhavingsplan voor het Motorcrossterrein De 

Prikkedam toe te sturen.  
 

Voor meer informatie over dit besluit, zie het persbericht dat verstuurd is op 18 december 2019.  
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20.                               Webformulier principeverzoeken 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 12 november 2019 heeft de raad de ‘Programmabegroting’ en de ‘Aanpak begrotingstekort’ vastgesteld. Daarbij 
is besloten om vanaf 2020 leges te gaan heffen op principeverzoeken. Het heffen van leges heeft invloed op de 
behandeling van de principeverzoeken.  Principeverzoeken zijn verzoeken van burgers, bedrijven of andere 
instanties om af te wijken van de geldende regels voor de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, 
beheersverordeningen of verleende omgevingsvergunningen). Het gaat om initiatieven die (nu) in strijd zijn met 
deze regels. Op basis van een principeverzoek kan het college besluiten om (onder voorwaarden) in principe 
medewerking te verlenen aan het initiatief door het afwijken, wijzigen of herzien van de regels. Het cluster 
Ruimtelijke Ordening heeft vanwege de leges de werkwijze voor principeverzoeken herzien. Het ‘Aanvraagformulier 
principeverzoek bestemmingsplan’ is daarbij ook herzien.  
 
Het college heeft besloten om het webformulier ‘Principeverzoek afwijken regels ruimtelijke ordening’ vast te stellen. 
 


