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1.                                  Werkplan 2022 Adviesraad Sociaal Domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Elk jaar stelt de adviesraad een werkplan op waarin wordt aangegeven welke onderwerpen aan de orde komen in 
het komend jaar, welk doel wordt beoogd en welke prioriteiten daarbij worden gesteld. Het college heeft kennis 
genomen van het werkplan 2022 van de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf. 

 

2.                                  Verlenging overeenkomst Circulair Friesland 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de ambitie op het gebied van circulair inkopen vast te stellen op 25% in 2025, 75% in 
2030 en 100% in 2035 en daarvoor in OWO-verband akkoord te geven op de samenwerkingsagenda ‘Fryslân koopt 
circulair’. 
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3.                                  Verzoek projectverlenging AF06 'Meer biodiversiteit op de boerderij' 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de eerder vastgestelde afrondingsdatum van het biobased project ‘AF06 Meer 

biodiversiteit op de boerderij’ te verlengen van 1 augustus 2021 tot 31 maart 2022. En zodoende de subsidie 

vaststellingsdatum van het project ‘AF06 Meer biodiversiteit op de boerderij’ te verlengen tot 1 mei 2022. En 

daarnaast de initiatiefnemer van het bovenstaande besluit in kennis te stellen. 

 

4.                                   Omgevingsvergunning milieu neutrale wijziging Abbendijk 2 Nijeberkoop 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor milieuneutraal wijzigen Abbendijk 2 te 
Nijeberkoop. 
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5.                                  Ongewijzigd laten van het beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op de LTA Bestuurlijke Planning staat het punt ‘Beleid zonneparken’ nog open. Het betreffende punt heeft 
betrekking op het aanvullen van het huidige ‘beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf’ met de 
toevoeging van een onderdeel ‘participatie’ waarin is opgenomen dat de directe omgeving betrokken wordt bij de 
ontwikkeling van een nieuw zonnepark, het punt dat de omvang van de opstelling is afgestemd op de 
energiebehoefte van de kern en de eis dat nieuwe zonneparken ten minste voor 50% in lokaal eigendom worden 
ontwikkeld. 
 
Het college heeft besloten dat het is niet noodzakelijk het ‘beleid zonnepanelen Ooststellingwerf’ te wijzigen, 
daarom: 

1. Het vigerende ‘beleid zonnepanelen Ooststellingwerf’ ongewijzigd te laten. 
Daardoor: 

2. Terug te komen op het besluit van 7 januari 2019 om in het beleid een paragraaf op te nemen over: 
a. Participatie. 
b. Afstemming van de omvang zonneparken op de energiebehoefte van de kern. 
c. Ten minste 50% in lokaal eigendom ontwikkelen. 
d. De raad hierover te informeren. 
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6.                                 Stand van zaken duurzaamheidsleningen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te informeren over het aantal duurzaamheidsleningen en de inzet van de 

beschikbare middelen daarvoor. 

 
 

 
 
 

7.                                  Bestemmingsplan Jan Frankensingel 26 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterwolde - Jan 

Frankensingel 26’ dat van 14 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast te 

stellen. Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van het perceel naar Wonen. En daarnaast de raad voor te 

stellen om geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
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8.                                  Centrumregeling SDF 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De huidige ‘Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018’ heeft een looptijd van 4 jaar en loopt af 
per 31 december 2021. Om de nieuwe centrumgemeenteregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân aan te 
gaan met de overige Friese gemeenten, is goedkeuring nodig van de gemeenteraad.  
 
Het college heeft kennisgenomen van de nieuwe ‘Centrumgemeente regeling Sociaal Domein Fryslân 2022’ en de 
bijbehorende stukken. En de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het raadsvoorstel voor het aangaan 
van een nieuwe ‘Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân 2022’ met de overige Friese gemeenten. Na 
instemming van de gemeenteraad in te stemmen met de nieuwe ‘Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein 
Fryslân 2022’ en de daaruit vloeiende jaarlijkse financiële bijdrage. 

  

9.                                  Beantwoording technische vragen BGR 2022, deel 2 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording van de gestelde technische vragen bij de 
programmabegroting 2022-2025, deel 2 en dit door te sturen naar de raad. 
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10.                                Bestemmingsplan Kuinderweg 1 Makkinga 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voorstellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Kuinderweg 1 te Makkinga’ 
gewijzigd vast te stellen. En de raad voorstellen om geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen. 

11.                                 Principeverzoek bouw drie zorgwoningen Haerweg 3 Elsloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 28 januari 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor de bouw van drie zorgwoningen op het perceel 
Haerweg 3 in Elsloo. De zorgwoningen worden onderdeel van zorgboerderij De Stobbepoele. Om aan het plan mee 
te kunnen werken, is een ruimtelijke procedure nodig. Het college heeft besloten in principe mee te werken aan de 
bouw van drie zorgwoningen van elk circa 30 à 40 m2 groot op het erf van zorgboerderij De Stobbepoele, Haerweg 
3 in Elsloo. En de principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

12.                                Septembercirculaire 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met mededelingen aan de raad over de gevolgen van de 
septembercirculaire 2021. 
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13.                                Evaluatie toeristische gebiedspromotie 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Als gemeente werken we aan de toeristische promotie en marketing van ons gebied en van de regio zuidoost 
Friesland. De Coöperatie Appelscha regio 3.0 en de Stichting Toeristische Regiomarketing Zuidoost Friesland 
hebben hiervoor de afgelopen jaren financiële ondersteuning gekregen. Deze investeringen laten nu de eerste 
positieve resultaten zien, maar de corona-pandemie heeft voor de nodige belemmeringen en vertraging gezorgd. 
Het college heeft besloten de raad te informeren over de evaluatie van toeristische gebiedspromotie.  
En daarvoor in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde mededeling over de evaluatie van toeristische 
gebiedspromotie. 

14.                                Huisvesting Nanningaweg 47C 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de realisatie van de plusvariant (zonder 
biobased gevelontwerp) ten behoeve van de huisvesting aan de Nanningaweg 47C. En daarvoor een krediet 
beschikbaar te stellen ad € 4.333.422,-. En de reeds beschikbaar gestelde kapitaallast met € 8.000 te verhogen tot 
een totaal van € 120.000 vanaf 2023. 
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