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1.                                  Aansluiten bij JOGG.nl 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college JOGG is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren, hun ouders én omgeving. In een JOGG-gemeente werken 
alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie en welzijn samen om gezond eten en bewegen 
voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het landelijk JOGG-bureau ondersteunt gemeenten bij een 
duurzame en structurele aanpak om de jongeren gezonder te laten opgroeien. Deze ondersteuning komt tot stand 
door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het JOGG-bureau. In Ooststellingwerf hebben we een 
grote uitdaging met betrekking tot overgewicht. In onze gemeente heeft 53% van de inwoners overgewicht, onder de 
19 jaar is dat 13%. Van de volwassenen voldoet 18% aan de voedselnorm groente/fruit en de kinderen 45%. Van de 
kinderen beweegt maar 71% wekelijks. Wie al overgewicht had, is zwaarder geworden. De JOGG aanpak is 
effectief gebleken in heel veel gemeenten.  
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Ooststellingwerf en JOGG.nl per 1 september 2021, voor eerst drie jaar (echter per jaar opzegbaar).  
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2.                                 Jaarrekening 2020 Stichting Biosintrum 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Stichting Biosintrum heeft op de bijeenkomst van 8 juli de jaarrekening 2020 gepresenteerd aan de 
gemeenteraadsleden. Het bestuur van de stichting heeft de Jaarrekening 2020 ook aan het college aangeboden. 
Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2020 van de Stichting Biosintrum en heeft besloten de 
jaarrekening 2020 van Stichting Biosintrum naar de raad te sturen.  

 

3.                                  Verlenging Raamovereenkomst Scala 2021-2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf heeft een subsidierelatie met de lokale welzijnsorganisatie Stichting Scala. Stichting 
Scala is verantwoordelijk voor de uitvoering van tal van activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen die 
door de gemeenteraad zijn vastgesteld zoals lokaal Jeugdbeleid, Buurtsportwerk, Peuteropvangbeleid etc. Door 
subsidie aan Stichting Scala te verlenen kan de stichting deze activiteiten en projecten uitvoeren. 
 
De huidige raamovereenkomst liep tot 31 december 2020. De verlengde raamovereenkomst 2021 en 2022 is via 
bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen gemeente en Stichting Scala tot stand gekomen. Deze biedt continuïteit en 
sturing voor de komende twee jaar. Het college heeft besloten in te stemmen met het verlengen van de 
raamovereenkomst met Stichting Scala voor de jaren 2021 en 2022. 
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4.                                 Beantwoording  vragen Fractie Ter Heide 23 juli 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Fractie Ter Heide heeft op 23 juli vragen aan het college gesteld. Het college informeert de raad met een 

mededeling over de beantwoording van de vragen van Fractie Ter Heide.  

 

5.                                 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 voor een omgevingsvergunning ontvangen 

voor het uitbreiden van Camperplaats Appelscha ter plaatse van Wester Es 6 in Appelscha. 

De ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen hebben van 17 maart 2021 t/m 28 

april 2021 ter inzage gelegen voor zienswijzen. Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning 

definitief te verlenen, nadat en onder de voorwaarde dat door de raad een definitieve verklaring van geen 

bedenkingen wordt afgegeven. Het college stemt hiervoor in met de beantwoording van de binnengekomen 

zienswijzen, zoals verwoord in de Nota van zienswijzen en stelt de raad voor een definitieve verklaring van geen 

bedenkingen af te geven. 
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6.                                 Uitbreiding natuurbegraafplaats Terwisscha Kloosterweg Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Stichting Begraafplaatsen Appelscha heeft een principeverzoek ingediend voor het mogen uitbreiden van de 

natuurbegraafplaats Terwisscha aan de Kloosterweg in Appelscha. De uitbreiding vindt plaats aan de oostzijde van 

de huidige begraafplaats. Voor de uitbreiding is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Tijdens de procedure 

tot wijziging van het bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Het college heeft besloten 

in principe in te stemmen met de uitbreiding van natuurbegraafplaats Terwisscha in Appelscha met een oppervlakte 

van 1200 m2, voor maximaal 150 graven. 
 

 
 
 

7.                                 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning ’t Oost 60 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft op 7 januari 2020 besloten in principe medewerking te verlenen aan de procedure om zes 
appartementen mogelijk te maken op het perceel ’t Oost 60. Hiervoor dient de bestemming te worden 
gewijzigd en dient een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit aangevraagd te worden. 
Op 30 maart 2021 heeft de raad ingestemd om de coördinatieregeling op het plangebied van ’t Oost 60 van 
toepassing te verklaren. Dit houdt in dat het college zorg draagt voor de publicatie, de terinzagelegging en 
het op juiste wijze coördineren van binnengekomen zienswijzen gericht tegen de diverse besluiten. 
Inmiddels zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in ontwerp gereed. Op grond van de 
coördinatieregeling kan de formele procedure gestart worden door middel van het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder. Het college heeft besloten:  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ’t Oost 60 Oosterwolde; 

2. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouw’; 
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3. In te stemmen met het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder; 

4. Op grond van de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening het geheel aan besluiten 

gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

8.                                 Realiseren zestal woningen Boekhorsterweg 17 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 7 mei 2021 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van zes woningen op 
het perceel aan Boekhorsterweg 17 (na gereedkoming nr. 17 t/m 17E) in Oosterwolde. In een eerder stadium heeft 
het college al het principe uitgesproken om medewerking te verlenen aan dit verzoek. Het plan is nu verder 
uitgewerkt en kan verder gebracht worden voor besluitvorming. Vanuit de beheersverordening is het toegestaan om 
vier woningen toe te voegen. Het betreft hier echter zes woningen, waardoor een uitgebreide procedure toegepast 
moet worden. Het college heeft besloten om:  
 
1. De raad voor te stellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
2. De omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen, nadat en onder 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 ontvankelijke zienswijzen zijn ingediend. 
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