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1.                                           Sociaal jaarverslag 2019 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Ieder jaar wordt een sociaal jaarverslag opgesteld. Het sociaal jaarverslag wordt ter informatie en bespreking aan 
de OR voorgelegd. Het college neemt het sociaal jaarverslag voor kennisgeving aan en stuurt deze ter kennisname aan de 
raad. 

 

 
                                         
2.                                            Subsidieverzoek boek ‘Appelscha door de eeuwen heen’ 2020 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Uitgeverij Bornmeer | Noordboek uit Gorredijk richt zich met haar boekuitgaven met name op de geschiedenis, cultuur en natuur 
van de drie provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Een schrijver benaderde de uitgeverij met zijn manuscript over de 
geschiedenis van het Friese dorp Appelscha. De uitgeverij geeft aan dat in commercieel opzicht de exploitatie van Appelscha 
door de eeuwen heen voor de uitgeverij niet haalbaar is. Daarom vragen zij de gemeente Ooststellingwerf om een bijdrage te 
leveren. Het college heeft besloten om het subsidieverzoek van uitgeverij Bornmeer/ Noordboek, voor het boek “Appelscha door 
de eeuwen heen”, af te wijzen. 
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3.                                           Subsidieverzoek Vrijwilligers Academie Fryslân 2020 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Vrijwilligers Academie Fryslân heeft een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Ooststellingwerf voor het jaar 2020. 
Het bestuur vraagt een subsidie aan van € 2.549,- op basis van 10 cent per inwoner. De Vrijwilligers Academie Fryslân (VA 
Fryslân) bestaat drie jaar en is tot nu toe gefinancierd door de provincie Friesland, uit verschillende fondsen en door 
netwerkpartners. 
VA Fryslân bestaat uit een netwerk van meer dan twintig organisaties die trainingen aanbieden en die met elkaar willen werken 
aan een toegankelijk en kwalitatief goed aanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers. De activiteiten van VA Fryslân worden op 
provinciale schaal georganiseerd en lokaal (door vrijwilligers) uitgevoerd. 
Het college heeft besloten om een éénmalige subsidie van € 2.549,- voor het jaar 2020 uit te keren aan de Vrijwilligers 
Academie Fryslân uit de post 64012 Vrijwilligersondersteuning. 

 
4.                                           Aanpak Fleks Hûs 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Bij het bedrijf aan de Leidijk 1 is vooroverleg gevraagd voor de vergunning voor de bouw van een bedrijfswoning in de vorm van 
een Fleks Hûs. Uit het advies van de welstandscommissie blijkt dat er geen zicht is op een positief advies. Het college stemt in 
om per brief aan te geven dat het college de mogelijkheid heeft om op basis van een bredere belangafweging af te wijken van 
het welstandsadvies. De initiatiefnemer wordt voorgesteld om het ontwerp verder uit te werken en bij de vergunningaanvraag 
ook in te gaan op de bijdrage aan duurzaamheid, volkshuisvesting en de lokale economie. De raad wordt met een mededeling 
geïnformeerd. 
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5.                                      Beantwoording vragen geurbeleid 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 31 maart heeft Fimke Hijlkema de raad geïnformeerd over de voortgang geurbeleid via een mededeling van het plan van 
aanpak om tot nieuw geurbeleid te komen. Op deze mededeling zijn schriftelijke vragen gesteld door de heer van Weperen van 
de VVD. Het college stemt in met beantwoording van vragen naar aanleiding van de mededeling over nieuw geurbeleid, via een 
schriftelijke mededeling aan de raad. 

6.                                      Bezoekers milieustraat 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Sinds de Coronacrisis en de ingevoerde maatregelen van het RIVM is de druk op de milieustraat enorm 
toegenomen. Er staan dagelijks lange wachtrijen op de Nanningaweg (80 km weg) van inwoners, die hun grof 
huishoudelijk afval naar de milieustraat willen afvoeren. Hierdoor ontstaan zeer gevaarlijke situaties. 
Het college gaat akkoord met het invoeren van een aanmeldsysteem voor een bezoek aan de milieustraat gedurende de 
Corona crisis.  

 
7.                                               Antwoordbrief vragen tijdelijke openstelling Stationsstraat 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een brief gestuurd aan het college waarin vragen worden gesteld over de tijdelijke middagopenstelling van de 
Stationsstraat in Oosterwolde. Het college beantwoordt de vragen over de middagopenstelling van de Stationsstraat voor 
gemotoriseerd verkeer met een brief. 
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8.                                       Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de raad HZG Accountants & Adviseurs opdracht gegeven om de 
jaarrekening 2019 te controleren. Door middel van de hieruit voortvloeiende verklaring doet de accountant een formele uitspraak 
over de getrouw- en rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. Het college neemt kennis van de ‘Eindrapportage 
verbijzonderde interne controle 2019’. 

9.                                        Beleidslijn hoe om te gaan met verzoeken over accommodaties vanwege corona 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft in zijn vergadering van 14 april 2020 om een beleidslijn verzocht over hoe om te gaan met verzoeken over 
accommodaties vanwege corona en de uitvoering neer te leggen bij de betrokken product verantwoordelijke medewerkers  
(= deze zijn gemandateerd). Het gaat in dit voorstel om de welzijn- en sportaccommodaties en de gemeentelijke 
gymnastieklokalen. Er zijn vragen gesteld over het stilleggen, afblazen en/of uitstellen van activiteiten maar ook van het 
rijkswege sluiten van dorpshuizen sporthallen, sportparken, zwembaden, gymnastieklokalen en de financiële gevolgen daarvan 
en het al dan niet betalen van huur voor (sport)accommodaties. Het Rijk werkt aan regelingen voor de sportsector en de 
cultuursector, maar daarmee zijn niet alle vragen te beantwoorden. Het college stemt in met de voorgestelde beleidslijn voor de 
periode van 16 maart tot (voorlopig) 1 juni 2020 en geeft de uitvoering in handen van de betrokken product verantwoordelijke 
medewerkers. 
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10.                                        Onderzoek Bedrijven Investerings Zone 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Onderzoek naar de haalbaarheid van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) met de bedoeling om meer middelen beschikbaar 
te krijgen om het winkelgebied van Oosterwolde impulsen te geven. De aanknopingspunten daarvoor staan in het 
“Samenwerken aan een krachtig en prachtig winkelgebied van Oosterwolde”. Het college verleent medewerking aan het 
doorlopen van het proces voor instellen van een BIZ-bijdrage voor het winkelgebied in Oosterwolde, zoals vermeld in de Wet op 
de Bedrijveninvesteringszones. 

11.                                         Verzoek om handhaving bepaling bestemmingsplan Motorcrossterrein Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 6 maart 2020 is door een direct omwonende van het motorcrossterrein Prikkedam, een verzoek om handhaving ingediend. 
In dit verzoek staat omschreven dat het bestemmingsplan “Motorcrossterrein de Prikkedam” in werking is getreden en dat hierin 
een verplichting is opgenomen voor het kunnen houden van wedstrijden. Zo dienen de wedstrijddagen voor 1 maart van het 
betreffende jaar aangegeven te worden en dient er participatie en communicatie met de direct omwonenden plaats te vinden. 
De verzoeker om handhaving geeft aan dat aan deze eisen niet wordt voldaan en verzoekt het college dan ook om handhavend 
op te treden indien er wedstrijden worden gehouden in 2020. Dit verzoek moet worden afgewezen omdat er wel aan deze 
verplichting is voldaan en er daardoor geen grondslag aanwezig is om handhavend op te treden. Het college wijst het verzoek 
van 6 maart 2020 om te handhaven op het mogelijk in strijd handelen met de regels van het bestemmingsplan Motorcrossterrein 
De Prikkedam af. 


