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1.                                 Jaarverslag 2019 Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde (Beheerstichting) heeft als taak het als een “goed 
huisvader” beheren en in stand houden van de Kampus Oosterwolde. Hoewel de Beheersstichting eigenaar is van 
de Kampus Oosterwolde, houdt zij een verantwoordingsplicht naar de gemeente Ooststellingwerf, in dit geval naar 
de raad. Het college heeft besloten de raad voor te stellen het Jaarverslag 2019 van de Stichting Beheer 
Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde goed te keuren. 

2.                                Beoordeling invordering dwangsom 10 Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om wegens de bijzondere omstandigheden niet over te gaan tot invorderen van 
dwangsom 10 (2.5) inzake Prikkedam. Daarnaast is de conceptbrief vastgesteld.  
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3.                                 Decembercirculaire 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De decembercirculaire 2020 is in december 2020 gepubliceerd. Het college heeft besloten akkoord te gaan met de 
mededeling aan de raad over de gevolgen van de decembercirculaire 2020. 

4.                                Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om: 
 

1. In te stemmen met verhoging van de grens inkoopstartformulier tot €25.000,-; 
2. In te stemmen met de concretisering van het leveranciersselectiebeleid; 
3. Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 2018 in te trekken per 1 februari 2021; 
4. Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 2021 vast te stellen per 1 februari 2021. 

5.                                Beantwoording schriftelijke vragen StellingwerfPLUS - Fietsvoorziening Ravenswoud-Appelscha 

Portefeuillehouder Marian Jager- Wöltgens 

Besluit college StellingwerfPLUS heeft schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp ‘Fietsvoorziening Ravenswoud – Appelscha’. 
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van StellingwerfPLUS 
over de fietsvoorziening Ravenswoud-Appelscha en de raad door middel van een mededeling hiervan op de hoogte 
te brengen.  
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6.                                 Besluitvorming aan de hand van BOB-model en invoering nieuwe sjablonen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De gemeente is bezig de kwaliteit van het besluitvormingstraject te verbeteren. Inmiddels liggen de resultaten op 
tafel en heeft een presentatie plaatsgevonden in het college. Het college heeft besloten om de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces te verbeteren, daarvoor: 

1. Akkoord te gaan met het gebruik van het BOB-model bij complexe vraagstukken zoals beschreven in de 
notitie ‘Kwartet Ooststellingwerf’; 

2. Akkoord te gaan met de invoering/het gebruik van de nieuwe sjablonen uit de notitie ‘Kwartet 
Ooststellingwerf’.  

7.                                 Verlenen toestemming voor overdracht perceel Makkinga, sectie F nummer 1096 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten toestemming te verlenen voor de overdracht perceel Makkinga, sectie F nummer 1096 op 
verzoek van Stichting Tot Instandhouding Van Verenigingsaccommodatie Elsloo (’t Anker). 

 
 
8.                                 Beantwoording vragen ChristenUnie – Overlast lesvliegen 
Portefeuillehouder Marian Jager- Wöltgens 

Besluit college De ChristenUnie heeft in oktober 2020 schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp ‘Overlast lesvliegen’. Het 
college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over 
Overlast lesvliegen en de raad door middel van een mededeling hiervan op de hoogte te brengen. 
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9.                                  Europese aanbesteding onderhoud bomen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college In de Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2017, is het besluit om Europese 
aanbesteding te volgen niet gemandateerd. Het college heeft besloten om: 

1. Het besluit van de productverantwoordelijk medewerker te bekrachtigen: 
    a. ‘Onderhoud bomen gemeente Ooststellingwerf’ aan te besteden middels Europese aanbesteding. 
    b. de uitvoering van de aanbesteding door Alles over Groenbeheer BV te laten verzorgen. 

2. De productverantwoordelijk medewerker te mandateren om te besluiten aangaande de gunning van de 
Europese aanbesteding van “Onderhoud bomen gemeente Ooststellingwerf”.  
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