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1.                                 Vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule voorziet in het wijzigen van de bestemming van Dorpsstraat 29, van 

agrarisch naar wonen en in het planologisch legaliseren van de enkele jaren geleden gebouwde woning op het 

perceel Dorpsstraat 31. Tijdens de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 zienswijzen bij de 

gemeenteraad ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Wel zal de 

aanleiding om dit bestemmingsplan in procedure te brengen in de toelichting van het bestemmingsplan worden 

verduidelijkt.  

Het college heeft besloten: 

1. De gemeenteraad voor te stellen de nota zienswijzen van het bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule vast 

te stellen; 

2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule (IDN: 

NL.IMRO.0085.BPDorpsstraat2931-VG01) vast te stellen; 

3. De gemeenteraad voor te stellen om geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen. 
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2.                                 Taskforce woningbouw 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema / Marcel Bos 

Besluit college In juni 2020 zijn nieuwe huishoudensprognoses gepresenteerd door de provincie Fryslân. Deze zijn het 
uitgangspunt voor het maken van de nieuwe woningbouwafspraken met de regio. Dit leverde een relatief laag 
geprognotiseerd aantal woningen op binnen de regio, maar met name voor Ooststellingwerf.  
 
Het college heeft besloten: 

1. Het Plan van Aanpak Taskforce vast te stellen 
2. Een nieuw woonplan op te stellen in lijn met de Omgevingswet; 
3. Een nieuw woonplan te laten uitvoeren door een Taskforce Wonen; 
4. De raad te informeren over dit besluit. 

3.                                 Status nota leges 2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 10 november 2020 heeft de raad notitie leges voor 2021 vastgesteld. Uitgangspunt daarbij was dat de nota 

leges in 2021 volledig herzien zou worden voor 2022 en volgende jaren. Dit als gevolg van de invoering van de 

Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. Inmiddels is bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet en 

de Wet kwaliteitsborging zijn uitgesteld tot 1 juli 2022. Het volledig herzien van de nota leges voor deze onderdelen 

is daarom op dit moment niet mogelijk omdat de wettelijke basis voor de wijziging nog ontbreekt. Het college heeft 

besloten de raad te informeren over de status nota leges 2022. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

4.                                  Besteding resterende coronamiddelen september 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis, Esther Verhagen, Fimke Hijlkema, Marian Jager, Marcel Bos 

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf helpt mee om de samenleving weer op gang te helpen en de gevolgen van de 
coronacrisis te herstellen. Het Rijk stelde hiervoor geld beschikbaar. Een deel van dit geld is gebruikt op 
verschillende vlakken, zoals de cadeaukaarten voor jongeren en in de dorpen komen er verschillende acties om 
gezondheid te bevorderen. Het geld dat over is, houdt het college van B&W beschikbaar voor toekomstige vragen 
en behoeften in de maatschappij als gevolg van corona. Elke maand kijkt het college of het nodig is om maatregelen 
te nemen of welke aanvragen voor noodsteun zijn binnengekomen. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Uit de coronamiddelen een bedrag van in totaal € 58.760 te besteden aan de volgende maatregelen: 
a. Omrin Estafette bijdrage exploitatietekort 2020. € 20.413. 
b. Exploitatietekort EHBO Haulerwijk/Waskemeer over 2020. € 508. 
c. Explotiatietekort dorpshuizen Ooststellingwerf als gevolg van corona. € 2.000 per dorpshuis dus totaal 

€ 24.000. 
d. Compensatie Laco voor kwijtschelding huur in Q4 2020 en Q1 2021 voorverenigingen die normaliter 

gebruik maken van de Boekhorst en de Bongerd € 13.839. 
2. De hierna resterende middelen van circa € 900.000 te reserveren voor: 

a. Toekomstige noden in de maatschappij als gevolg van corona waar we als gemeente op in willen en 
kunnen springen. 

b. Eventuele aanvragen van maatschappelijke organisaties voor eenmalige financiële noodsteun als 
gevolg van corona. 

c. Diepte investeringen in de lokale samenleving gericht op het versterken van het welzijn van onze 
inwoners en/of groepen inwoners naar aanleiding van corona. 

3. De raad te informeren. 
4. Als college collectieve verantwoordelijkheid te nemen voor de besteding van de coronamiddelen en hierover 

steeds een integrale afweging te maken door periodiek te monitoren welke ontwikkelingen eventueel 
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aanleiding geven om maatregelen te nemen en/of welke aanvragen tot noodsteun zijn binnengekomen en 
hierover dan een besluit te nemen. 

 

5.                                  Verordening commissie bezwaarschriften Ooststellingwerf 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften Ooststellingwerf 
2022 vast te stellen. 
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