
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning verleend is. Ook kan er alleen bezwaar worden 
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 juni 2021, intern verbouwen 

woongebouw, Beatrixoord 1

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 3 juni 2021, wijzigen gevel, Geert Wolter 

Smitweg 16

Elsloo
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor vernieuwing veestapel, Donkereweg 2   

(14-06-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 3 juni 2021, bouw werkplaats, 

Venekoterweg 1
- op 3 juni 2021, plaatsen 2 enkelzijdige ING 

lichtbakjes
- op 4 juni 2021, plaatsen schuur met overdekt 

terras, Weidemaad 122

Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouwen woning, Duistereweg 28   

(09-06-2021)
- voor  plaatsen van een constructiebalk ivm 

doorbreken muur, Elsjeshof 7   (09-06-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Weper 8 (04-06-2021)

Melding Algemene Plaatselijke Verordening  
(APV) 
- voor het aanleggen van een uitweg t.b.v. het 

perceel  Ecomunitypark 1

U kunt de melding inzien en u kunt bezwaar 
maken

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor vergroten ligboxenstal, Weper 8

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 juni 2021, plaatsen dakkapel, 

Veenwijksweg 20

Wilt u bezwaar maken? 
Voor de procedures verwijzen we u naar 
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of 
zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan: 
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

   

Dinsdag 22 juni 2021 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf. Deze vergadering is in lijn 
met de landelijke coronamaatregelen alleen 
online te volgen. De publieke tribune is 
gesloten. De raadsvergadering is wel 
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Jaarstukken 2020 (Zie infographic op de 

volgende pagina)
- Begroting 2022, jaarstukken 2020 en eerste 

begrotingswijziging 2021 van 
Veiligheidsregio Fryslân

- Het Fonds 2022
- Voorjaarsrapportage 2021
Hamerstuk:
- Begroting Recreatieschap Drenthe 2022

Raadscommissie Planning & Control
Donderdag 24 juni 2021 vanaf 19.00 uur vindt 
de raadscommissie Planning & Control 
plaats. Deze vergadering is in lijn met de 
landelijke coronamaatregelen alleen online te 
volgen. De publieke tribune is gesloten. De 
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk. 

Agenda
- Heroverwegingen 2022-2025
- Kaderbrief 2022-2025

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen is het 
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal gebruik 
te maken van uw spreekrecht. De wijze 
waarop u dit doet is vormvrij (audio, video, 
e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.). 
Wilt u hiervan gebruik maken? Neem 
hiervoor contact op met de griffi  e via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl.

De raadsvergadering wordt uitgezonden via 
de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl). 

De openbare commissievergadering 
Planning & Control is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering 

Werkzaamheden entree gemeentehuis

Heropening Bosbergtoren groot succes

Tussen 10 en 17 juni krijgt het plateau bij de entree van het gemeentehuis nieuwe bestrating. 
Dit kan enige hinder geven voor bezoekers. Als u hulp nodig heeft om binnen te komen, 
helpen de stratenmakers u graag.

De Bosbergtoren is weer open. Na bijna 8 maan-
den gesloten te zijn geweest opende zaterdag 
5 juni de Bosbergtoren weer haar deuren. En met 
succes: de toren werd al gelijk goed bezocht. In 
het weekend van 5 juni hebben de torenwachters 
honderden bezoekers mogen verwelkomen. 

Voor alle bezoekers staat natuurlijk 
desinfecterende handgel klaar. Ook is er een 
looproute in de Bosbergtoren. Bezoekers gaan 
omhoog met de lift en naar beneden met de 
trap. Voor wie het niet mogelijk is om de trap te 

gebruiken is de lift natuurlijk ook beschikbaar 
om weer naar beneden te gaan.

Wethouder Marian Jager is ontzettend blij met 
de heropening van de toren en de 
torenwachters: “De Bosbergtoren was lang 
gesloten vanwege de coronamaatregelen. 
Corona is nog steeds in ons midden, maar de 
torenwachters zorgen ervoor dat iedereen veilig 
kan genieten van het mooie uitzicht en van de 
belevenis die de Bosbergtoren brengt. Het is 
geweldig dat zij dit doen.”

Torenwachter Thijs de Groot bij de Bosbergtoren

Impressie entree gemeentehuis
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

In gesprek met B&W
Voor een gesprek met de burgemeester of 
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur).
Aanvraag voedselpakket telefoonnummer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 12.00 uur).
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.



   

Stichting Werk helpt werkgever en werknemer aan passende match 

De gemeente heeft het financiële jaar 2020 afgesloten. Het huishoudboekje van de gemeente zag er vorig jaar zo uit: 

Jaarrekening 2020 in één oogopslag.

De Jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 4,6 miljoen. We hadden een resultaat begroot van 0,7 miljoen. Het resultaat komt hoofdzakelijk door een grote winstneming bij de grondexploitatie (ruim € 2 miljoen). Dit komt doordat eind 2020 nog veel bedrijventerreinen 
zijn verkocht en de prognose voor de komende tijd goed is. Daarnaast hebben we coronacompensatie ontvangen die niet volledig is besteed maar wel onderdeel uit maakt van het resultaat (ruim € 0,8 miljoen). Dit komt omdat een aantal regelingen pas in 2021 worden uitgevoerd, 
maar ook doordat we in 2020 zowel rekening hebben gehouden met de meerlasten als de minderlasten door corona. De coronacompensatie blijft beschikbaar voor volgend jaar door resultaatbestemming. Daarnaast zijn er nog een aantal incidentele voordelen in 2020.
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Waar geven we ons geld aan uit?

Waar komt ons geld vandaan?

Resultaat

+4,6
miljoen

+

Extern
(Rijksoverheid)

4
miljoen

Intern
(Lokaal)
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Er zijn vijf doe-agenda’s 
opgesteld voor de 

Visie op Samenleven.

Jeugdhulp

Start pilot 
‘Gebiedsteam 
in de school’. 

Er zijn activiteiten 
georganiseerd voor 
en door jongeren.

WMO-zorg

Waardering 
(jonge) mantelzorgers

Kansen geboden 
aan werkzoekenden.

Er zijn dit jaar meer voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE)
kinderen bereikt en toegeleid 

naar een passend aanbod. 

Lokaal Sport- en 
beweegakkoord

Met de Zuidoost Friese 
gemeenten, provincie en 

wetterskip sloten we een Regio 
Deal met het Rijk. Dit geeft een 
flinke impuls aan projecten voor 
o.a de gemeenschap (mienskip).

Het Haerenkwartier in 
Oosterwolde wordt bijna 

helemaal vernieuwd. 
Een positieve impuls aan 

de leefbaarheid.

Er zijn verschillende 
bestemmingsplannen voor 

woningbouw vastgesteld. Ook is 
het bedrijventerrein in Haulerwijk 
afgerond en het onderstation in 

Oosterwolde uitgebreid.

We hebben veel grond 
verkocht aan bedrijven.

In regionaal verband in 
overleg met de provincie 
om te komen tot nieuwe 
woningbouwafspraken. 

We stimuleren meer 
biodiversiteit in bermen 

en plantvakken.

Ooststellingwerf heeft inmiddels 
± 77 hectare aan zonneweides. 

Daar wekken we 77 miljoen kWh 
aan elektriciteit op.

Stappen op het gebied 
van pilots Waterstof 

en Smart Grids.

We werken aan het 
Nationaal Klimaatakkoord. 
Bijvoorbeeld met duurzaam 

opwekken van elektriciteit en 
duurzame warmte.

Ondernemers zo goed 
mogelijk ondersteund 

om van financiële 
compensatieregelingen 

gebruik te maken.

Coöperatie Appelscha 3.0 
timmerde stevig aan de weg 
met promotie en marketing 

van ons gebied.

Alternatieven 
culturele activiteiten

Samen met ondernemers 
en eigenaren is gewerkt 

aan het eindrapport 
‘Samenwerken aan een 

krachtig en prachtig 
winkelgebied in 
Oosterwolde’. 

Gestart met 
het verbeteren 
van de bermen. 

Het afgelopen jaar is er gewerkt 
aan de interne organisatie, onze 

werkprocessen, ontwikkeling 
van programmamanagement en 

integraal werken. 

Coronacrisis
impact

Begrote resultaat: 0,7 miljoen •
Winstneming grondexploitatie 2 miljoen •

Coronacompensatie 1 miljoen •
Levensonderhoud 0,4 miljoen •

Onroerende zaak belasting (OZB): 3,0 miljoen •
Rioolheffing: 2,8 miljoen •

Afvalstoffenheffing: 2,2 miljoen •
Precariobelasting: 2,0 miljoen •

Toeristenbelasting: 0,2 miljoen •
Leges: 1,3 miljoen •

Overige belastingen: 0,1 miljoen •
Overig*: 21,0 miljoen • 

*) Zoals huur, rente, dividend en extra Rijksbijdrage

Vanwege het coronavirus moesten diverse 
collega’s ingezet worden in de crisisorganisatie. 

BELANGRIJKE 

ONDERWERPEN in 2020

Bestuur en 
dienstverlening

25
miljoen

Sociaal 
Domein

30
miljoen

78
miljoen

4
miljoen

Welzijn en 
Educatie

7
miljoen

Openbare orde en 
veiligheid

2
miljoen

Ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen

10
miljoen

Totale baten 2020
incl. onttrekkingen reserves

Onttrekking 
aan reserves

Totale lasten 2020
incl. toevoeging reserves

Toevoegingen 
aan reserves

Niet iedereen lukt het om zelf een passende baan te vinden. En per persoon verschilt het weer 
waarom dat niet wil lukken. Soms is er een schakel nodig tussen werkgevers en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Hier komt Stichting Werk in beeld. Annemieke Elsenaar,  bestuurslid 
van Stichting Werk en eigenaar van groepshotel de Vrije Vogel in Elsloo, vindt het belangrijk dat de 
mensen in onze gemeente  hulp  krijgen bij met het vinden van een passende werkplek. “Ik zeg 
altijd maar, iedereen heeft op zijn eigen manier wel z’n dingetjes, ook de mensen zonder stempel. 
Daarvoor hoef je echt geen afstand te hebben tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan een plek in de 
maatschappij krijgen”, aldus Annemieke.

Stichting Werk is een schakel tussen het 
bedrijfsleven en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. “Stichting Werk kan tijdelijk 
mensen in dienst nemen wanneer ze net 
beginnen bij een bedrijf zonder dat een 
werkgever iemand meteen in dienst hoeft te 
nemen, vertelt Yvonne Wanink, bestuurslid van 
Stichting Werk en teamleider van het 
Gebiedsteam van de gemeente. “Het kan best 
een grote stap zijn om iemand met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Op deze 
manier kunnen zowel werkgever als werknemer 
kijken of er een match is” voegt Annemieke toe. 
Inwoners  van de gemeente Ooststellingwerf  
kunnen op verschillende manieren bij de 
stichting terecht komen, zoals via het UWV of 
wanneer ze langdurig in de bijstand zitten.

Aan de slag
Ook Hielke Eizinga kwam door Stichting Werk 
weer aan het werk. “De stichting heeft mij 
enorm geholpen. Door de stichting werk ik nu 
zo’n vijf jaar voor de gemeente in het 
groenbeheer van Boerestreek in Appelscha. En 
nog steeds met veel plezier. Collega’s van de 
Openbare Ruimte kwamen met het idee om 
een aantal mensen die geen werk hadden de 

Boerestreek te laten opknappen. Zo kreeg ik na 
een aantal cursussen een eerste contract, dat 
sindsdien steeds weer uitgebreid is” vertelt 
Hielke. Hij is de stichting enorm dankbaar: “Ze 
hebben ontzettend veel voor mij gedaan. Mijn 
hobby is tuinieren en nu heb ik er ook mijn werk 
van kunnen maken. Dat is niet alleen leuk, 
maar geeft ook een stuk zekerheid terug”. 

Uit eigen ervaring 
Bij groepshotel de Vrije Vogel,  heeft Annemieke 
met haar man Johan ook mensen in dienst die 
minder mogelijkheden hebben op de 
arbeidsmarkt. “En dat is ontzettend waardevol” 
zegt Annemieke stellig. “Voor jezelf als 
werkgever, voor het team waar je in werkt en 
ook voor de mensen zelf. Zo hebben wij iemand 
in dienst die op haar 17e bij ons begon als 
stagiair vanuit het praktijk onderwijs en daarna 
niet meer is weggegaan. Elke dag zie ik haar 
groeien, volwassener worden en iets toevoegen 
aan het team. Het kost soms wat meer tijd, 
maar wij leren er als werkgever ook veel van. En 
die kennis nemen we mee, richting het team 
maar ook voor potentiele nieuwe medewerkers. 
Bij iedere nieuwe medewerker  vraag me altijd 
af: hoe kan ik jou faciliteren?”. 

Ambitie  
Stichting Werk heeft veel ambitie vertelt 
Annemieke. “Vanwege de coronamaatregelen 
konden we afgelopen jaar helaas niet fysiek op 
pad om contact te zoeken met het lokale 
bedrijfsleven. Toch wil de stichting graag 
bepaalde doelgroepen met werkgevers 
benaderen om te vertellen over de initiatieven, 
samenwerkingen en vooral de mogelijkheden. 

Gebouweigenaren van klein maatschappelijk 
vastgoed kunnen met het Klimaat 
ontzorgingsprogramma van provincie Fryslân 
aan de slag met het verduurzamen van hun 
gebouwen. Hiermee kunnen 
gebouweigenaren bijdragen aan de totale 
afname van CO2 en daarmee meewerken aan 
een leefbare toekomst. Dit initiatief geldt voor 
kleine gebouwen met een maatschappelijk 
doel zoals kleinere gemeenten, 
schoolbesturen in het primair en voortgezet 
onderwijs en zorgaanbieders met een klein 
aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele 
instellingen en dorps- en buurthuizen.  

Klimaat Ontzorgingsprogramma
KLIMOP is het Friese KLImaat Ontzorgings-

Als meer werkgevers weten wat wij voor ze 
kunnen betekenen, kunnen hopelijk in de 
toekomst nog meer mensen aan een passende 
werkplek geholpen worden.” 

Bent u benieuwd wat Stichting Werk voor u als 
werkgever of werknemer kan betekenen? Neem 
dan contact op met  Yvonne Wanink via tel: 
0516 566222. 

Programma voor verduurzaming van klein 
maatschappelijk vastgoed. Vanaf 2021 kunnen 
klein maatschappelijk pandeigenaren voor het 
verduurzamen van hun gebouwen terecht bij 
het door het Rijk bekostigde Ontzorgingspro-
gramma verduurzamen maatschappelijk vast-
goed. Via dit programma kunnen zij gebruik 
maken van de kennis en inzet van experts bij 
het verduurzamen van hun gebouwen. Op deze 
manier krijgen ook de eigenaren van kleiner 
vastgoed, die vaak weinig of geen kennis, 
mensen en middelen in huis hebben, de moge-
lijkheid om hun gebouwen te verduurzamen.  

Kijk voor meer info op www.fryslan.frl/
beleidsthemas/klimop-verduurzamen-klein-
maatschappelijk-vastgoed-fryslan_44487/. 

KLIMOP Verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed
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Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?


