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Nummer 7 – 16 februari 2021 

 

1.                                 Friese aanbesteding laadinfrastructuur 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf sluit gezamenlijk met Friese gemeenten en de provincie Fryslân een 
samenwerkingsovereenkomst tot collectieve aanbesteding van de publieke laadinfrastructuur in de betreffende 
gemeenten. Hiermee wil Ooststellingwerf zich voorbereiden op de toenemende vraag naar laadpunten in de 
openbare ruimte en het aantal laadpunten in Ooststellingwerf uitbreiden. Tevens draagt elektrisch vervoer bij aan de 
duurzame doelstellingen van de gemeente. Het college heeft besloten een laadpaalinfrastructuur in Ooststellingwerf 
te realiseren en daarvoor: 

1. Mee te doen met de collectieve aanbesteding voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur in Fryslân en 
hiervoor de benodigde documenten te ondertekenen. 

2. De portefeuillehouder duurzaamheid Fimke Hijlkema te machtigen om de aanbestedingsdocumenten te 
tekenen. 

3. In te stemmen met de concessieovereenkomst die de provincie namens de deelnemende gemeenten na 
gunning met de concessiehouder aangaat. 

4. In te stemmen met het ‘laadkader publieke laadobjecten provincie Fryslân’ 
5. De inwerkingtreding van het laadkader te laten plaatsvinden gelijktijdig met de ingangsdatum van de 

concessieovereenkomst.  
6. Met de inwerkingtreding van het laadkader de beleidsregel ‘oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 

gemeente Ooststellingwerf’ te laten vervallen. 
7. In te stemmen met het OVEF als uitvoerder van het contractmanagement voor de elektrische laadpalen. 
8. De kosten van de laadpaleninfrastructuur van maximaal 3.995,-- te dekken uit het budget Milieubeleid. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 
 

 
 
 

2.                                  Procesvoorstel ruimtelijke kwaliteit onder Omgevingswet 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De huidige adviescommissies en adviseurs voor cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit vallen niet onder 
het overgangsrecht van de Omgevingswet. Voordat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt, 
moet de gemeenteraad een besluit nemen over een nieuw adviesstelsel voor ruimtelijke kwaliteit. Er moet 
minimaal een adviescommissie voor de monumenten zijn ingesteld. 
 
De meeste Friese gemeenten hebben een deel van de advisering over ruimtelijke kwaliteit ondergebracht bij 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hûs en Hiem. Dit betreft b.v. de welstandstoets. Besluitvorming over 
een nieuw adviesstelsel heeft daarom ook consequenties voor de toekomst van Hûs en Hiem. 
 
De VNG heeft een ontwikkelkader opgesteld voor het adviesstelsel in de geest van de Omgevingswet. Op 3 
september 2020 is binnen de VFG afgesproken dat gemeenten een voorstel ter bespreking voorleggen aan 
de colleges. Dit collegevoorstel betreft dat procesvoorstel en gaat over de verdere vormgeving en uitwerking 
van het adviesstelsel voor ruimtelijke kwaliteit. Het voorstel is voorbereid door een werkgroep van de VFG, 
bestaande uit bestuurders en ambtenaren van de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke 
en Opsterland. Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor een adviesstelsel over ruimtelijke kwaliteit onder de 
Omgevingswet en het voorstel om hiervoor gezamenlijk een projectleider aan te stellen; 

2. Hiervoor een bedrag van € 3.903,00 beschikbaar te stellen; 
3. In te stemmen met het voorgestelde tijdspad.  

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 
 

3.                                  Coördinatiebesluit ’t Oost 60 woningbouw 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de locatie ’t Oost 60 in Oosterwolde aan te wijzen als geval 
waar de besluiten om de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
voor de bouw van 6 appartementen kan worden gecoördineerd, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 

4.                                 Burgerpeiling 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Harry Oosterman  

Besluit college De programma's dienstverlening en samenleven hebben behoefte aan inzicht in de huidige situatie/beleving van 
onze inwoners, zodat binnen de programma's de juiste stappen gezet en prioriteiten gelegd worden. Hiervoor is het 
van belang om een brede burgerpeiling uit te voeren. We willen jaarlijks een burgerpeiling gaan doen, om zo ook de 
andere twee programma's aan bod te kunnen laten komen. Door jaarlijks te peilen ontstaat inzicht in het effect van 
de inspanningen in de programma's (doen we de juiste dingen). Omdat we in de toekomst vaker "vanuit de inwoner" 
input willen ophalen, gaan we tijdens de burgerpeiling inwoners ook vragen of ze beschikbaar willen zijn om vaker 
mee te denken, via een burgerpanel bijvoorbeeld. Het college heeft besloten om aan de slag te gaan met de 
resultaten uit de burgerpeiling 2020 en daarvoor:  

1. De resultaten van rapportage burgerpeiling 2020 openbaar te maken; 
2. Op basis van de resultaten van de rapportage de komende periode een voorstel te maken over wat we er 

mee gaan doen.  

En aanvullend: 

3. De rapportage naar de raad te sturen; 
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4. Een themabijeenkomst met de raad in te plannen; 
5. De raad via een mededeling over het proces te informeren.  

5.                                  Klantervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Bureau Magis heeft over 2019 een klantervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet uitgevoerd. De respons was niet erg 
hoog. De resultaten zijn over het algemeen positief, met de nodige aanbevelingen. Inmiddels voert Magis een 
continue klantonderzoek uit, waarbij we een hogere respons verwachten en sneller de resultaten kunnen 
presenteren. Dat neemt niet weg dat we ook aan de slag gaan met de resultaten uit de onderzoeken uit 2019. Het 
college heeft besloten om: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het klantervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 2019. 
2. Kennis te nemen van de reacties van de Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsteam over dat onderzoek. 
3. De Adviesraad Sociaal Domein te berichten via een brief. 

6.                                 Onderzoek ‘Borging Stichting Wel-zijn op dorpse schaal’ 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De Stichting Wel-zijn op dorpse schaal (Wods) heeft in 2019 subsidie toegekend gekregen voor het uitvoeren van 
een onderzoek. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe financiële, organisatorische en juridische zaken moeten 
worden aangepast om de activiteiten voor langere tijd te organiseren. Fase 1 van het onderzoek is klaar. Dit geeft 
inzage in ombuiging van structurele middelen, organisatorische inbedding en meest wenselijke juridische vorm. Aan 
fase 2 en 3 wordt vanaf 2021 verder gewerkt. Het college heeft besloten kennis te nemen van het rapport ‘Borging 
Stichting Wel-zijn op dorpse schaal’ en wacht de vervolgstappen van Wel-zijn op dorpse schaal met belangstelling 
af. 
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7.                                Zienswijze ontwerp voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college Op 13 januari 2021 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie de 
Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het bijbehorende milieueffectrapport gepubliceerd. Van 15 
januari tot en met 25 februari 2021 kan hierover een zienswijze worden ingediend. 

De gemeente Ooststellingwerf dient een zienswijze in, waarbij wordt ingegaan op de aanwezigheid van twee Natura 
2000 gebieden (Nationaal Park Drents Friese Wolde en Fochtelooerveen) én het beperken van de overlast voor 
mens, dier en milieu als het gaat over geluids,- en lichtoverlast. Het college heeft besloten om in te stemmen met de 
zienswijze op het ontwerp voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim en de raad door middel van een 
mededeling te informeren over deze zienswijze. 

8.                                  Welzijn op recept st. Scala 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In 2019 is er begonnen met een pilot voor Welzijn op Recept. Uit de voortgang blijken er mooie resultaten en vraagt 
deze aanpak om een uitbreiding naar meerdere huisartsen praktijken in onze gemeente. Ook hebben andere 
zorgprofessionals aangegeven gebruik te willen maken van de welzijn coach. In het najaar 2021 presenteren we 
een uitgebreide evaluatie waar de (kwalitatieve-) resultaten vanaf de start van Welzijn op recept in 2019 
meegenomen worden. Hiermee kunnen we het beoogde effect (Inwoners hiermee een duurzaam effect op de 
kwaliteit van leven te bieden waardoor ze minder gebruik hoeven te maken van de (geestelijke) gezondheidszorg, 
zich over het algemeen gezonder voelen en hun sociale netwerk uit kunnen breiden) meten en meenemen. Het 
college heeft besloten om in te stemmen met het toekennen van een subsidie van € 19.000 aan stichting Scala voor 
de continuering en uitbreiding van ‘Welzijn op recept’ voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2021.  
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9.                                 Startnotitie en aanvraag budget woon(zorg)visie 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De woon(zorg)visie schetst het woonbeleid van de gemeente. Het gaat dan onder meer om de kaders voor 
de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de woonvisie wordt ook de 
basis voor het woningbouwprogramma van de gemeente gelegd. Ooststellingwerf beschikt over een 
Woonvisie 2017 tot 2022. Deze visie loopt dus dit jaar af en vraagt om actualisatie. Het college van B&W 
heeft besloten om de startnotitie ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Daarnaast stelt het college aan 
de raad voor om voor de totstandkoming van deze visie een budget van €75.000 beschikbaar te stellen. Het college 
heeft besloten om zorg te dragen voor een goed woonklimaat in Ooststellingwerf en daarvoor de raad voor te stellen 
om: 

1. In te stemmen met de startnotitie woon(zorg)visie Ooststellingwerf; 
2. Voor het opstellen van deze visie een budget van €75.000 beschikbaar te stellen via de nota reserves en 

voorzieningen bij de jaarrekening 2020.  

10.                               Wijziging verordening toeristenbelasting 2021 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens en Marcel Bos 

Besluit college Het tarief voor de toeristenbelasting 2021 is bij de behandeling van de begroting 2020 vastgesteld op € 1,40 per 
persoon per overnachting. Vanuit de sector en politiek is er in aanloop naar de begroting 2021 en de vaststelling van 
de verordening 2021 verzocht om een differentiatie van het tarief voor de toeristenbelasting op basis van 
verblijfsvorm. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het tarief voor de toeristenbelasting aan te 
passen conform het advies van het Recreatieschap Drenthe en de wens van de sector en daarvoor: 

1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende differentiatie van het tarief voor de 
toeristenbelasting: 
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 € 1,10 per persoon per overnachting voor overnachtingen in kampeermiddelen op kampeerterreinen en 
in kampeerboerderijen. 

 € 1,40 per persoon per overnachting voor overnachtingen in andere verblijfsaccommodaties. 

 Vanaf 2022: € 1,50 per persoon per overnachting voor overnachtingen in andere 
verblijfsaccommodaties. 

2. De raad voor te stellen om de wijzigingsverordening op de Verordening Toeristenbelasting 2021 met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen.  
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