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1.                                Beëindiging en benoeming lid/plv. voorzitter Sociale Kamer 
Portefeuillehouder Harry Oosterman     

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met het verzoek van mw. mr. W.J. Reinders om haar functie als lid/plv. voorzitter Sociale 

Kamer per 1 januari 2021 te beëindigen; 

2. Met ingang van 1 januari 2021 de heer P.F. Dijkstra te benoemen als lid/plv. voorzitter Sociale Kamer tot 1 

juni 2022; 

3. Betrokkenen te informeren overeenkomstig de conceptbrieven. 

 
 
 
2.                                Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema       

Besluit college In een brief 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 maximaal 3 jaar 
benoemd. Zij kunnen eenmaal voor eenzelfde periode van 3 jaar worden herbenoemd. De benoeming van de leden 
van de Monumentencommissie wordt geregeld in de Monumentenwet. Het college heeft besloten om: 
1. In te stemmen met het ontslaan, het herbenoemen en het benoemen van de leden van de Centrale 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ‘Hûs en Hiem’ zoals voorgesteld in de brief van 4 december 2020; 
2. De raad voor te stellen in te stemmen met het ontslaan, het herbenoemen en het benoemen van de leden van 
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de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ‘Hûs en Hiem’ zoals voorgesteld in de brief van 4 december 
2020. 

3.                                 Coronacompensatie 2020 dorpshuizen Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om € 21.718 beschikbaar te stellen voor de dorpshuizen in Ooststellingwerf ter 
compensatie van tekorten in 2020 als gevolg van de coronacrisis. 

4.                                 Evaluatie Biobased Economy 2016-2020 Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Vanaf 2016 heeft de gemeente Ooststellingwerf fors ingezet op de ontwikkeling van een Biobased Economy 
met het uitvoeringsprogramma Biobased Economy Ooststellingwerf 2016 – 2020. Binnen dit 
uitvoeringsprogramma zijn veel projecten gerealiseerd en mooie resultaten behaald. Daarnaast hebben we 
ook veel geleerd de afgelopen vier jaren, onder andere van zaken die minder goed liepen dan van tevoren 
ingeschat. Het uitvoeringsprogramma Biobased Economy loopt tot eind 2020 en is bijna afgerond. Het is daarom tijd 
voor een evaluatie waarin inzicht wordt gegeven in de uitvoering van het programma, de resultaten en de conclusies 
met aanbevelingen. Het college heeft besloten om de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Biobased Economy 
Ooststellingwerf 2016-2020 vast te stellen. Ook is besloten om de gemeenteraad voor te stellen om op basis van 
deze evaluatie het resterende budget van het uitvoeringsprogramma Biobased Economy te gebruiken voor het 
verder vormgeven van Biobased Economy binnen het nieuwe programma Duurzaamheid 2021 – 2025. 
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5.                                 Mededeling aan de raad m.b.t. uitspraak beroep inzake uitbreiding sportpark vv Waskemeer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de mededeling aan de raad m.b.t. de uitspraak op het beroep inzake 
uitbreiding sportpark vv Waskemeer. 

6.                                  Principeverzoek Molenweg 34 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het starten van detailhandel binnen de bestaande schuur op het 
perceel Molenweg 34 in Oosterwolde. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. 
Het college heeft  besloten in principe geen medewerking  te verlenen aan het afwijken of herzien van het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ voor het starten van detailhandel op het perceel Molenweg 34 Oosterwolde 
(kadastraal bekend als gemeente Oosterwolde, sectie A, nummer 6613). 

7.                                 Principeverzoek Oosterhuisweg 24 Makkinga 

Portefeuillehouder Marcel Bos      

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor de bouw van een woning aan de Oosterhuisweg tussen nummer 22 
en 26 in Makkinga. Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ op het perceel gelegen tussen de Oosterhuisstraat 22 en 26 in 
Makkinga (kadastraal bekend als gemeente Makkinga, sectie G, nummer 296) voor de realisatie van één woning.  
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8.                                  Principeverzoek Prandinga 42A Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor de uitbreiding van de bed & brochje aan Prandinga 42A in 
Oosterwolde. Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het 
bestemmingsplan ‘vervangende nieuwbouw Prandinga 42 te Oosterwolde’ op het perceel aan Prandinga 42A in 
Oosterwolde (kadastraal bekend als gemeente Oosterwolde, sectie D, nummers 2163 en 2164) voor het uitbreiden 
van mogelijkheden voor de bed & brochje. 

9.                                 Motie 'hulp bij het huishouden als vangnet' 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Op 16 december 2020 heeft de raad, onder agendapunt 18, een motie vreemd aan de orde van de dag besproken. 
Het onderwerp is ‘hulp bij het huishouden als vangnet’. De motie is aangenomen (waarbij punt 4 niet bij de motie is 
ingediend maar de motie is nog niet aangepast). 
 
Afgesproken is dat het college in de commissievergadering van 12 januari 2021 een toelichting op de motie geeft. 
Het college heeft besloten om ten aanzien van de ‘motie huishoudelijke hulp als vangnet’ de raad voor te stellen: 
 

1. Punten 1 en 2 in gewijzigde vorm over te nemen; deze punten worden in Fries verband opgepakt en liggen 
verder buiten de ruimte van beïnvloeding van het college; 

2. Punt 3 over te nemen en deze inhoudelijk te beantwoorden en 
3. Punt 4 in gewijzigde vorm over te nemen in de zin dat een moreel beroep op inwoners wordt gedaan om de 

eigen kracht in te zetten. 
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10.                               Vragen fractie Ter Heide Wel-zijn dorpse schaal 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos  

Besluit college De fractie Ter Heide heeft vragen gesteld over structurele subsidie aan Wel-zijn op dorpse schaal in Oldeberkoop. 
De vragen zijn op 15 december 2020 beantwoord via een mededeling aan de raad. De fractie Ter Heide heeft op 5 
januari 2021 over deze ‘mededeling aan de raad’ vervolgvragen gesteld. Het college heeft besloten de 
vervolgvragen van fractie Ter Heide over ‘Wel-zijn op dorpse schaal Oldeberkoop’ te beantwoorden zoals 
aangegeven in de concept beantwoording.  

11.                             Ontwerp-omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Camperplaats Appelscha, Wester Es 6 te Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Op 22 oktober 2020 heeft de gemeente Ooststellingwerf een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het uitbreiden van Camperplaats Appelscha ter plaatse van Wester Es 6 te Appelscha. 

Op 2 maart 2021 wordt de gemeenteraad het besluit voorgelegd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te 
geven. Onder voorwaarde dat de verklaring van geen bedenking wordt afgegeven, kan de vergunning worden 
verleend. De ontwerpvergunning zal voor zes weken ter inzage worden gelegd. Het college heeft besloten om: 

1. De raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven; 
2. Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning, nadat en onder de voorwaarde dat door de 

raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven; 
3. De gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 
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12.                               Nadere toelichting invulling Blughutlocatie 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Naar aanleiding van verzoeken van de fractie Ter Heide is een nadere toelichting op de invulling van de 
Blughutlocatie opgesteld. In de nadere toelichting wordt een opsomming gegeven van de informatie die reeds 
eerder aan de raad is verstrekt. Daarnaast wordt de berekening van de ter plaatse gehanteerde kavelprijs 
toegelicht. Tot slot wordt uiteengezet wat de status van de eerder verstrekte stukken is op het punt van 
openbaarheid, waarbij wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van deze status. Het college heeft besloten hierover 
een mededeling naar de raad te zenden.  
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