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1.                                    Dorpshuizenbudget 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Per brief van 12 augustus 2019 vraagt het SODO het college om akkoord te gaan om in 2020 € 24.000 te besteden voor nader 
onderzoek naar mogelijkheden voor verdere verduurzaming van de dorpshuizen en het resterende budget van € 6.000 over te 
hevelen naar 2021. Daarmee is het budget 2020 van € 30.000 ingevuld. Het college is akkoord om het dorpshuizenbudget 2020 
te besteden voor nader onderzoek voor verdere verduurzaming van de dorpshuizen tot een maximum van € 24.000 en het 
resterende budget van € 6.000 over te hevelen naar 2021. 

 

 
 
 
2.                                    Antwoordbrief verkeerssituatie aan de Rijweg, Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een brief binnengekomen om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie aan de Rijweg in Oosterwolde. Het college 
stemt in om de antwoordbrief als reactie op de ingekomen brief te versturen en deze brief in afschrift te sturen naar de raad. 
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3.                                    Principeverzoek Volkstuin Haulerwijk kassen 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De volkstuinvereniging ‘Tûnwille’ wil dat het mogelijk wordt om per tuintje een kas neer te zetten. Daarnaast wil de 
volkstuinvereniging de bestaande keet vervangen voor een gebouw met beperkte afmetingen. Het college besluit om in principe 
medewerking te verlenen aan dit verzoek. Wanneer de gemeente het bestemmingsplan gaat herzien zal deze volkstuin daarin 
worden opgenomen waarbij rekening wordt gehouden met de gewenste bouwmogelijkheden. 

4.                                    Regeling briefadres gemeente Ooststellingwerf 2020 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Alle personen die gedurende zes maanden tenminste vier maanden of langer in Nederland verblijven moeten op grond van de 
Wet basisregistratie persoonsgegevens (Wbrp) ingeschreven worden in de basisregistratie personen (BRP). Het college is 
verantwoordelijk voor een juiste inschrijving op een adres. Uitgangspunt is hierbij dat iedereen zoveel mogelijk ingeschreven 
wordt op het woonadres waar hij feitelijk verblijft. Als inwoners geen woonadres hebben of als de wet BRP bepaalt dat ze recht 
op een briefadres hebben, worden ze ingeschreven op een briefadres. Dit is o.a. nodig om gebruik te kunnen maken van je 
rechten en om aangesproken te kunnen worden op verplichtingen. Het college heeft besloten om de beleidsregels briefadres te 
actualiseren, de juridische mogelijkheid te creëren om een bestuurlijke boete op te kunnen leggen, scala aanwijzen als instelling 
op basis van artikel 7, lid 1, van de vast te stellen regeling en in te stemmen met het doorgeleiden van de mededeling aan de 
raad. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
5.                                    Beantwoording schriftelijke vragen Wij Lokaal 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Wij Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een artikel uit de Leeuwarder Courant van 15 februari 2020 
over het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Het college stemt in met de mededeling aan de raad m.b.t. de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van Wij Lokaal 

6.                                    Raadsvragen GroenLinks inzake ‘Bomen Appelscha Steegde' 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 13 februari 2020 heeft het college twee vragen van de fractie van GroenLinks ontvangen met het onderwerp: “Bomen 
Appelscha Steegde”. Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen aan GroenLinks over “Bomen 
Appelscha Steegde” via een mededeling aan de raad. 
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7.                                    Mededeling aan de raad brand Houtwal 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Zaterdagnacht omstreeks 02:00 uur werd ontdekt dat het pand aan de Houtwal in Oosterwolde in brand stond. Al snel werd de 
omvang van de brand duidelijk en is er opgeschaald. De grote vlammenzee ging gepaard met veel rook. Dit had veel impact op 
de omgeving. Het college informeert de raad over het verloop van deze nacht en dag middels een mededeling aan de raad.  


