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 1.                                Advies gaswinning Weststellingwerf 
 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Vanuit het Ministerie van Economische Zaken wordt het college verzocht om een advies uit te brengen over het winningsplan 
Weststellingwerf. De winning betreft een gaswinning vanuit een bestaande winningslocatie ten noorden van Noordwolde. De 
locatie van het gasvoorkomen ligt ten noorden van De Hoeve, ten oosten van Nijeholtpade en ten zuidwesten van 
Oldeberkoop. Het voorkomen ligt voor een heel klein deel onder grondgebied van Ooststellingwerf. Het college stemt in met 
het advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, waarin de volgende punten worden aangehaald: 
a. De gemeente Ooststellingwerf is tegen gaswinning op ons grondgebied. 
b. Wijzen op het belang van goede communicatie naar inwoners van het gebied; 
c. Verzoek om een onderbouwing van het lokale maatschappelijke profijt voor de regio mee te nemen in het besluit; en 
d. Adviseren om een nulmeting voor de gebouwen in het gebied als voorwaarde bij het besluit voor te schrijven.  

2.                                         Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016, Veegplan 2018 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college In 2016 heeft de toenmalige gemeenteraad, na een relatief kort en intensief proces, een nieuw bestemmingsplan voor het 
buitengebied vastgesteld. Nu er ruim twee jaar met dit bestemmingsplan wordt gewerkt is geconstateerd dat het plan op 
onderdelen een aantal onvolkomenheden heeft. Met het voorliggende veegplan kan dit hersteld worden. 
Het gaat daarbij niet om grote beleidswijzigingen, maar over ondergeschikte aanpassingen in vooral de regels die uiteindelijk 
leiden tot een beter leesbaar bestemmingsplan Buitengebied. Het college stemt in met het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied 2016, Veegplan 2018 en legt het plan voor een periode van 6 weken ter inzage, waarbij de 
mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen wordt geboden. 
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3.                                 Beantwoording vragen bestuurdersconferentie 7/12 GR SW Fryslân/Caparis N.V. 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Met invoering van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening gestopt. Krimp door natuurlijk verloop alleen 
is een (zeer) langjarig proces en is voor samenwerkende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling Sociale 
Werkvoorziening Fryslân geen optie. Het borgen van een passende arbeidsplek voor mensen met een indicatie en het 
beheersbaar houden van de uitvoeringskosten voor de sociale werkvoorziening is het primaire doel van de ingezette 
herstructurering. De uitdaging is om enerzijds te zoeken naar een versnelling in de afbouw van de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening en anderzijds om kansen in beeld te brengen voor het opbouwen van een nieuwe voorziening voor beschutte 
werkplekken, zoals bedoeld in de Participatiewet. Ooststellingwerf heeft besloten dat Beschut Binnen Oud bij GR SW Fryslân 
blijft. De groep Beschut Nieuw (mensen die gegeven hun handicap niet in het reguliere arbeidsproces passen) begeleiden en 
plaatsen we zelf, in samenwerking met werkgevers en aanbieders. Om het besluitvormingsproces over de koers te begeleiden 
is een stuurgroep samengesteld. Deze stuurgroep heeft een procesbegeleider benoemd, die als eerste stap een 
bestuurdersconferentie organiseert op 7 december 2018. De colleges worden ter voorbereiding verzocht om een aantal 
vragen te beantwoorden. Het college stelt beantwoording van vragen t.b.v. bestuurdersconferentie GR SW Fryslân/Caparis 
N.V. vast. 

 
 
4.                                 Project Vitale Regio Oosterwolde 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterden minder gezond zijn. Ze gaan meer naar dokter, het ziekenhuis en de apotheek. Ze 
nemen relatief vaak 'ongezonde' beslissingen. Belangrijkste is dat dit vervelend is voor henzelf. Daarnaast leidt het tot 
onnodige zorgkosten. Wij willen de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden verbeteren. Het college 
heeft besloten in te stemmen met de uitvoering van het project Vitale Regio. Voor de uitvoering hiervan wordt in 2018 en in 
2019 € 26.667,- beschikbaar gesteld vanuit de GIDS gelden. Zie voor meer informatie het bijgevoegde persbericht.  
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5.                                          Capaciteit Buitendienst 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op 22 januari 2016 is door het bestuur van de GR SW Fryslân, tijdens vaststelling van de herstructureringsopdracht, besloten 
dat alle gemeenten ‘Beschut Binnen Oud’ bij Caparis willen laten. Sindsdien zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo 
zijn er per 1 oktober 2017 negen groen medewerkers aan de Buitendienst toegevoegd.  Dit jaar zijn we verder gegaan met 
fase 2, het overhalen van meer SW medewerkers die in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Deze 
medewerkers behoren tot de groep beschut buiten en individuele- en groepsdetachering. Voor groen geldt dat we vacatures 
hebben opengesteld voor zes medewerkers bij de Buitendienst, per 1 januari 2019. Voor 1 januari 2018 was de Buitendienst 
een intern verzelfstandigde eenheid binnen de organisatie. Op 6 maart 2018 is door u het Organisatiestatement 2018 
vastgesteld en daardoor is er geen sprake meer van een status aparte voor de Buitendienst. Om goed in te spelen op deze 

veranderingen is structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Het college stemt in met kosten structurele uitbreiding 

teamleider = € 89.000 tlv inhuurbudget Caparis (budgettair neutraal). 
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6.                                          Kunstwerk Makkinga 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In 1990 is tegelijk met de viering van het eeuwfeest van Plaatselijk Belang Makkinga een kunstwerk geplaatst. Dit door Peter 
Hiemstra (kunstenaar) gemaakte kunstwerk kreeg een plek bij de voormalige zuivelfabriek “De Eendracht”. De gemeente 
bekostigde het kunstwerk en was eigenaar ervan. 
Vanaf 2013 heeft de gemeente een onderhoudscontract met stichting Kunstwacht. Bij aanvang van dit onderhoudscontract 
bracht stichting Kunstwacht alle kunstwerken in de gemeente Ooststellingwerf in kaart en onderzochten zij de staat van de 
kunstwerken om tot een onderhoudsplan te komen. Uit dit onderzoek bleek dat het kunstwerk in Makkinga in zeer slechte 
staat was en niet gerenoveerd kon worden. Het kunstwerk is in 2018 verwijderd. De kunstenaar wil oude onderdelen van het 
kunstwerk gebruiken om een vervangend kunstwerk te maken. De kosten van ontwerp en realisatie van het vervangende 
kunstwerk zijn geraamd op € 15.000,-. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen ongeveer 300 euro. Het college heeft 

besloten om in 2020 een bedrag van 7.500 euro beschikbaar te stellen uit het jaarlijkse, structurele budget kunst en cultuur 

voor een nieuw te plaatsen kunstwerk in Makkinga onder voorbehoud van cofinanciering door Plaatselijk belang Makkinga 
voor eveneens een bedrag van 7.500 euro en vaststelling van de gemeentelijke begroting voor 2020, en het onderhoud van 
het kunstwerk te zijner tijd op te nemen in het onderhoudscontract bij stichting Kunstwacht. 

7.                                 Voorstel benoeming, ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem. 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In bijgaand schrijven stelt het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem voor, de op de bij de brief behorende lijst vermelde 
personen te ontslaan, respectievelijk te herbenoemen, dan wel te benoemen. Volgens artikel 12 b, sub 4 van de Woningwet 
2003 worden leden van de Welstandscommissie voor een termijn van ten hoogste 3 jaar benoemd. Zij kunnen eenmaal voor 
een zelfde periode van 3 jaar worden herbenoemd. De benoeming van de leden van de Monumentencommissie wordt 
geregeld in de Monumentenwet. De op de lijst staande personen hebben allen een binding met Friesland. Het college stelt de 
raad voor om akkoord te gaan met de benoeming, herbenoeming en het ontslag van leden van de Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem. 

8.                                  Productenraming 2019 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 
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Besluit college Hierbij bieden wij u de productenraming 2019 aan. Deze is gebaseerd op de programmabegroting 2019-2022. Het college 
stelt de productenraming 2019 vast.  

 
 
 
 
9.                                   Overeenkomst ‘Iedereen in Beweging’ en ‘Door Sport blijf je in Beweging’ 2019 - 2021 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos, Esther Verhagen 

Besluit college ‘Iedereen in Beweging’ en ‘Door sport blijf je in Beweging’ zijn succesvolle trajecten van Scala in onze gemeente en bestaan 
10 jaar. De trajecten bestaan uit activerende en participatie bevorderende activiteiten, waarbij sport en vrijwilligerswerk 
centraal staan. Deelnemers worden aangemeld door de casemanagers van team Werk & Inkomen en doen in principe één 
jaar mee aan het traject ‘Iedereen in Beweging’. Er is daarna een vervolgtraject: ‘Door Sport blijf je in Beweging’. 
De nog huidige overeenkomst (2014 – 2016) omvatte twee keer een optie tot verlenging. De laatste verlenging was van 1 
januari 2018 tot en met 31 december 2018. Vandaar dat we een nieuw contract aangaan met Scala. 
Het college stemt in met de overeenkomst ‘Iedereen in Beweging’ en ‘Door Sport blijf je in Beweging’ 2019 – 2021, te 
bekostigen uit het WMO budget en Participatiebudget. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 


