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1.                                     Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 - 2024 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat hoe de gemeente omgaat met afval-, regen- en grondwater in de breedste zin van het 
woord. In het plan staat wat de gemeente de komende 5 jaar gaat doen en hoeveel dat kost. De gemeente onderhoudt het riool 
op de manier zoals dat de afgelopen jaren ook gebeurd is. Dit houdt in dat één keer in de 10 jaar een riool schoon gemaakt en 
geïnspecteerd wordt. Op basis van deze inspectie worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Daarnaast is er extra geld 
beschikbaar om de locaties met de grootste kans op regenwateroverlast door de klimaatverandering aan te pakken. En om te 
kijken wat de riolering kan bijdragen aan het energieneutraal maken van de gemeente. Het Gemeentelijke Rioleringsplan is een 
website met een Achtergrondrapport. De website is te bezoeken via http://www.ooststellingwerf.nl/rioleringsplan. Het college 
stelt de raad voor om het Gemeentelijk Rioleringsplan vast te stellen.   

 

 
 
 
2.                                     Subsidiebeschikking Biobased economy project: Biobased brug 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In het programma Biobased economy wordt onder andere gefocust op de verbetering van recreatie en 
toerisme. Het Ecomunitypark kan hier een bijzondere rol in spelen. Het Ecomunitypark vertelt het verhaal 
van een andere duurzame, wijze van bedrijvigheid en laat zien dat dit hand in hand kan gaan met landschap 
en natuur. Het werken met biobased materialen, zoals bij een biobased brug, past bij het Ecomunitypark. 
De brug wordt in samenwerking met onderwijsinstellingen ontwikkeld. Het college heeft besloten om een eenmalige subsidie 
van €30.000 te verstrekken ten behoeve van het project: Biobased Brug op het Ecomunitypark. 

http://www.ooststellingwerf.nl/rioleringsplan
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3.                                     Marktontmoetingsdag 16 april 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Vanuit het project “Beter Aanbesteden” is één van de onderdelen een marktontmoetingsdag organiseren. Dit is in het leven 
geroepen om het contact tussen ondernemer en overheid te verbeteren. De marktontmoetingsdag is een combinatie van een 
spreker, workshops (o.a. hoe werkt TenderNed en succesverhalen over duurzaamheid) en wordt afgesloten met een 
netwerkborrel met als thema “hoe leren we elkaar beter kennen?”. Het college neemt de memo m.b.t. marktontmoetingsdag 
voor kennisgeving aan.  
De marktontmoetingsdag wordt vanwege corona verplaatst naar het najaar. 

4.                                     Benoeming babs 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten om mevrouw Garlina Harmpje Nijenhuis-Muller te benoemen tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke 
stand (babs). 

5.                                     Onderhoud speeltoestellen - schriftelijke vragen D66 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 17 februari 2020 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van speeltoestellen. Het college gaat akkoord 
met de mededeling aan de raad over de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over het onderhoud speeltoestellen. 
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6.                                      Verlenging overeenkomst Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingenwerk 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 4 december jl. heeft het college het besluit genomen geen nieuwe trajecten maatschappelijke begeleiding meer in 
te kopen bij Vluchtelingenwerk. De voor 2019 geldende overeenkomst is van rechtswege vervallen, wat betekent dat er een 
oplossing moet komen voor de in 2019 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding. Het college gaat akkoord met 
verlenging van de overeenkomst Maatschappelijke begeleiding 2019 met één jaar voor uitsluitend de twaalf in 2019 gestarte 
trajecten. Ook gaat het college akkoord met het hierover opgestelde addendum bij de overeenkomst Maatschappelijke 
Begeleiding 2019 en met het versturen van de opgestelde reactie op de brief van Vluchtelingenwerk d.d. 31 januari 2020.  

 
 
7.                                       Statutenwijziging Stichting DO! 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college ‘Stichting DO!’ heeft zich het afgelopen half jaar beraden op haar missie en doelen en de daarbij gewenste organisatievorm. 
Vanaf de oprichting van ‘Stichting DO!’ is de gemeente met twee ambtelijke leden vertegenwoordigd geweest in de DOE-raad 
(het toezichthoudende orgaan op de stichting). Op 25 februari 2020 heeft het bestuur van ‘Stichting DO!’ nieuwe 
conceptstatuten aangeboden aan de leden van de DOE-raad. Uit de statuten blijkt dat er geen plaats meer is voor een 
toezichthoudend/advies orgaan, zoals voorheen de DOE-raad. Uit de gewijzigde statuten blijkt dat er een mogelijkheid is om 
een vertegenwoordiger vanuit de overheid als bestuurslid te laten benoemen. Het bestuur van Stichting DO! vraagt aan de 
gemeente instemming met de statutenwijziging en vraagt de gemeente om haar rol in de nieuwe opzet te duiden. Het college 
neemt kennis van de conceptstatuten ‘Stichting DO!’ en de stichting weten dat de gemeente niet deel zal nemen aan de nieuwe 
stichting. Ook geeft het college akkoord op de voorgestelde wijziging van de statuten.  
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8.                                        Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek tot handhaving 7 december 2018 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 20 februari 2020 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) 
een hoorzitting gehouden over het bezwaar van 5 december 2019 gericht tegen het besluit van het college van 12 november 
2019, waarbij is besloten om het handhavingsverzoek van bezwaarmakers af te wijzen. Op 27 februari 2020 adviseert de 
commissie het besluit in stand te houden onder aanvulling van de motivering. Het college heeft besloten om het advies van 
commissie van de bezwaarschriften over te nemen, het bezwaarschrift van bezwaarmaker van 5 december 2019 onder 
aanvulling van de motivering ongegrond te verklaren. 

 
 
 
9.                                        Beslissing op bezwaar afwijzen wob-verzoek 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 20 februari 2020 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) 
een hoorzitting gehouden over het bezwaar van 4 december 2019 gericht tegen uw besluit van 22 november 2019, waarbij is 
besloten om een Wob-verzoek af te wijzen nu de gevraagde stukken niet in het bezit zijn en deze daarom ook niet aan 
bezwaarmakers kon verstrekken. Op 27 februari 2020 adviseert de commissie het college om het bezwaar van 4 december 
2019 ongegrond te verklaren. Het college heeft besloten om het advies van commissie van de bezwaarschriften over te nemen, 
het bezwaarschrift van bezwaarmaker van 4 december 2019 ongegrond te verklaren. 
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10.                                       Beslissing op bezwaar weigeren verzoek tot handhaving 29 augustus 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 20 februari 2020 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) 
een hoorzitting gehouden over het bezwaar van 5 december 2019 gericht tegen uw besluit van 5 november 2019, waarbij is 
besloten het verzoek tot handhaven af te wijzen. Op 27 februari 2020 adviseert de commissie de motivering van het besluit aan 
te passen met de motivering dat er concreet zicht was op legalisatie, waardoor we niet hoefden te handhaven en daardoor het 
besluit in stand kan worden gehouden. Het college heeft besloten om het advies van commissie van de bezwaarschriften over 
te nemen, het bezwaarschrift van bezwaarmaker van 17 juli 2019 ongegrond te verklaren onder aanvulling van de motivering. 

 
 
11.                                        Invorderen dwangsom in verband met overtreden geluidsvoorschrift op 21 augustus 2019 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 7 mei 2019 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau tijdens 
trainingen op motorcrossterrein aan de Prikkedam te Makkinga wordt overschreden. Op 26 augustus 2019 heeft de FUMO ons 
bericht dat tijdens de training op 21 augustus 2019 het maximale geluidsniveau is overschreden. Op 30 september 2019 heeft 
het college het voorgenomen besluit genomen tot het invorderen. In dit voornemen heeft het college een termijn voor het 
indienen van zienswijzen aan overtreder en derde-belanghebbenden gegund. Deze termijn is eenmalig verlengd in verband met 
wijziging van de vertegenwoordiger in rechte van overtreder. Op 31 oktober 2019 heeft overtreder een zienswijze ingediend. 
De zienswijze geeft geen aanleiding om niet tot invordering over te gaan. Het college heeft het besluit genomen tot invorderen 
dwangsom vast te stellen. 
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12.                                        Invorderen dwangsom overtreding geluidsvoorschrift 17 juli 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 7 mei 2019 heeft uw college een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau tijdens 
trainingen op motorcrossterrein aan de Prikkedam te Makkinga wordt overschreden. Op 7 augustus 2019 heeft de FUMO ons 
bericht dat tijdens de training op 17 juli 2019 het maximale geluidsniveau is overschreden. Op 30 september 2019 heeft u het 
voorgenomen besluit genomen tot het invorderen. In dit voornemen heeft u een termijn voor het indienen van zienswijzen aan 
overtreder en derde-belanghebbenden gegund. Deze termijn is eenmalig verlengd in verband met wijziging van de 
vertegenwoordiger in rechte van overtreder. Op 31 oktober 2019 heeft overtreder een zienswijze ingediend. De ingediende 
zienswijze geeft geen aanleiding om niet tot invorderen over te gaan. Het college heeft het besluit genomen tot invorderen 
dwangsom vast te stellen. 


