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1.                                            Fiscale uitruil woon-werkverkeer tijdens Corona crisis 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat gezien de corona crisis uitruil woon-werkverkeer nog steeds door kan 
gaan (soort van ontheffing als gevolg van de corona crisis). Dit betekent dat de uitruil na 6 weken niet stop gezet hoeft te 
worden. 
Hiervoor moet het besluit (Besluit noodmaatregelen corona crisis) van De Staatssecretaris van Financiën dat de vergoeding 
(uitruil) gedurende de ‘Corona crisis’ kan doorlopen, van toepassing verklaart worden gedurende de Corona crisis op de lokale 
regeling Individueel Keuzebudget (IKB). Het college heeft besloten om op grond van artikel 8 van “Lokale IKB-regeling 2017 
gemeente Ooststellingwerf” het besluit (Besluit noodmaatregelen coronacrisis) van De Staatssecretaris van Financiën dat de 
vergoeding (uitruil) gedurende de ‘Corona crisis’ kan doorlopen van toepassing te verklaren gedurende de Corona crisis en dit 
toe te passen zoals beschreven in dit advies en stuurt dit besluit ter kennisname naar het Lokaal Overleg (LO). 

 

 
                                         
2.                                             Evaluatie Diftar+ 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Zie persbericht. 
Het college neemt kennis van de prachtige resultaten van Diftar+ en de notitie Evaluatie Diftar+  en zendt deze met een 
mededeling naar de gemeenteraad. 
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3.                                            M.e.r.-beoordelingsbesluit woonzorgcomplex aan de Wrongel te Oosterwolde 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 20 maart 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw en/of het gebruik van een 
woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen aan de Wrongel te Oosterwolde, kadastraal bekend als Oosterwolde, sectie 
C, nrs. 6842, 6863, 6855, 6856, 6851 en 6870. Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in werking 
getreden. Samengevat betekent de wijziging het volgende: 

 de aanvrager stelt een aanmeldingsnotitie op; 

 het college neemt op basis van de aanmeldingsnotitie binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit; 

 de aanvrager voegt het m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag. 
Op grond van de wijziging moet het college een uitdrukkelijk (m.e.r.-beoordelings) besluit nemen over het wel 
of niet uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor het project. 
Het college heeft besloten om het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning voor de bouw en/of het 
gebruik van een woonzorgvoorziening aan de Wrongel te Oosterwolde achterwege laten. 

 
4.                                            Besluit op het bezwaar adressen Alkenhaer 2, 3 en 4 te Appelscha 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 1 december 2019 hebben bezwaarmakers een bezwaarschrift ingediend tegen onze beslissing van 19 november 2019, 
waarbij wij hebben besloten om de adressen Alkenhaer 2 en 3 te Appelscha te vernummeren in respectievelijk Drentseweg 5A 
en Drentseweg 5B te Appelscha en het adres Alkenhaer 4 te Appelscha vervallen te verklaren. Op 16 april 2020 zijn de 
belanghebbende in de gelegenheid gesteld de bezwaren nader mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften. Op 23 april adviseert de commissie het college de bezwaren ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering. 
Het college neemt het advies van de bezwarencommissie over en verklaart het bezwaar ongegrond. 
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5.                                       Principeverzoek Dorpsstraat 91 Haule 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor de Dorpsstraat 91 in Haule. Het geldende bestemmingsplan op dit perceel is het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’. Het perceel heeft de bestemming ‘Bedrijf’. De initiatiefnemer (en tevens 
eigenaar) wil de bestemming wijzigen naar ‘Wonen’. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid voor deze wijziging 
opgenomen. Het college heeft besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het wijzigen 
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ voor het perceel aan de Dorpsstraat 91 in Haule (kadastraal bekend 
Donkerbroek, sectie H, nummer 49) van ‘Bedrijf’ naar ’Wonen’ waarbij het aantal woningen gelijk blijft (één woning). 

6.                                       Inzet op Zorgeconomie binnen de context van de  regiodeal 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In november 2016 heeft de raad in de programmabegroting 2017 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is 
voor de periode 2017 – 2020 voor ontwikkelingen in de zorg. Over de voortgang van de pilotprojecten is de raad een aantal 
maal schriftelijk geïnformeerd via een mededeling. De pilot Zorgeconomie eindigt eind 2020 voor de gemeente Ooststellingwerf. 
De partners die betrokken zijn bij Regio Deal Zuidoost Friesland hebben uitgesproken dat zij de Zorgeconomie willen opnemen 
en breder willen trekken binnen de regio. Zeker gezien de gedeelde vraagstukken die er spelen. Dit betekent dat het huidige 
programma tegen het licht wordt gehouden om regionale invulling te vinden. Ooststellingwerf heeft het voorstel gedaan om 
coördinator te zijn van de Zorgeconomie. Gemeente Weststellingwerf is hieraan gekoppeld als tweede aanspreekpunt. De 
Regio Deal loopt van 2020 t/m 2023. 
Op dit moment zijn de betrokken partijen en het Rijk bezig om de deal te sluiten, die op 1 juli 2020 klaar moet zijn.  
Het college stelt de raad voor om de inzet op Zorgeconomie te verlengen tot en met 2023 binnen de context van de Regio Deal 
en daarvoor de raad te verzoeken hiervoor een bedrag van € 165.000,- beschikbaar te stellen vanuit het ambitiefonds. En 
tevens de raad voorstellen eventueel restbudget eind 2020, zoals beschikbaar gesteld in de programmabegroting 2017 voor 
Zorgeconomie, terug te laten vloeien naar het ambitiefonds. 
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7.                                                Toekennen subsidie 2020 Stichting Urgente Noden (SUN) Friesland 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Stichting Urgente Noden Nederland (SUN) Friesland geeft vanuit lokale noodhulpbureaus financiële steun aan mensen die 
in financiële nood verkeren. Daarbij gaat het om urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet meer, niet tijdig 
of niet voldoende beschikbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van een wasmachine of koelkast, 
woninginrichting, legeskosten of tandartskosten. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door medewerkers van hulp- en 
dienstverlenende organisaties. De opzet van noodhulpbureaus is dat gemeentelijke overheden de bureaukosten betalen en 
voor het jaarlijkse giftenbudget geld van particuliere fondsen en stichtingen wordt gebruikt. 
Het college kent de subsidie toe aan Stichting Urgente Noden (SUN) voor 2020 en daarvoor: 
1. In afstemming met Scala samenwerkingsafspraken te maken voor de duur van één jaar; 
2. Deze overeenkomst na dit jaar te evalueren met alle relevante samenwerkingspartners; 
3. Breed te communiceren over deze nieuwe mogelijkheid tot bieden van noodhulp; 
4. € 3820,80 beschikbaar te stellen uit het budget voor armoedebeleid 63503/42320; 
5. De Raad van het besluit op de hoogte stellen via bijgevoegde mededeling. 

8.                                        Visie op Inclusie 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In het kader van het Project “Iedereen doet mee” van de VNG rondom Inclusie is er een eigen Visie op Inclusie geschreven voor 
gemeente Ooststellingwerf. De Rekenkamercommissie heeft eerder ook aangedrongen op het op korte termijn opstellen van 
beleid aangaande dit onderwerp. In september 2019 is er een bestuurlijke reactie naar Rekenkamercommissie als antwoord op 
hun vragen. In februari 2020 heeft de Raad de huidige stand van zaken inzake Inclusie ontvangen. Hiermee was de 
inventariserende fase afgerond en is er begonnen met het opstellen van een visie met een plan voor de uitvoering. Deze Visie 
op Inclusie beoogt helder te maken wat Inclusie is en welke ambitie de gemeente Ooststellingwerf heeft op dit gebied. 
Het college stemt in met de inhoud van de Visie op Inclusie en legt deze voor aan de raad ter vaststelling. Daarvoor; 

 De raad voor te stellen de financiële gevolgen voor het opstellen van de Lokale Inclusieagenda voor 2020 (€ 12.500) te 
verwerken in de voorjaarsrapportage 2020 en voor 2021 (€ 7.500) te verwerken in de begroting 2021. 

 Instemmen met de financiële investering aangaande interne bewustwording (€ 3.000). Deze investering wordt gedaan 
vanuit het reguliere opleidingsbudget van 2020. 
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9.                                         Jaarverslag/ jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het Dagelijks Bestuur van de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit  zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van 
de deelnemende gemeenten. 
Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks een ontwerpbegroting, alsmede een meerjarenraming voor een aaneensluitend tijdvak van 
tenminste 3 jaren, aan. 
De raden kunnen over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van hun zienswijze doen blijken. Het Dagelijks Bestuur 
voegt de commentaren bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt 
aangeboden. 
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en hierop geen zienswijze in te dienen. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
voor kennisgeving aan te nemen. 

 
10.                                         Jaarstukken 2019 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2019 is aangeboden aan het college. Met het Jaarverslag leggen 
wij verantwoording af. Wij gaan in op de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten in relatie tot de voornemens, 
zoals die in de Programmabegroting 2019 zijn opgenomen. In de Jaarrekening zit de volledige financiële verantwoording en de 
balans met toelichting. In deze aanbieding wordt op hoofdlijnen een aantal belangrijke ontwikkelingen van afgelopen jaar aan 
het college voorgelegd. 
Het college stemt in met de beslispunten uit de nota reserves en voorzieningen 2019 en 2020-2023. Voegt de totale vrijval 
reserves en voorzieningen 2019 van € 339.487 toe aan het rekeningresultaat 2019 (is al verwerkt in het resultaat 2019). 
Daarnaast stelt het college de jaarstukken 2019 vast. En het college stelt het voordelig resultaat 2019 (€ 373.000) vast en dit 
resultaat volgens paragraaf bestemming gerealiseerd resultaat te bestemmen. 
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11.                                          Het Fonds 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Zie persbericht. 
Besluit 
1. Het Fonds vervolgen met een aantal aanpassingen om ook in 2020 en 2021 leefbaarheidsinitiatieven in Ooststellingwerf 
te ondersteunen. 
Daarvoor: 
2. Kennis nemen van de Evaluatie Het Fonds 2018 en 2019 
3. Aanpassen van de Subsidieregeling Het Fonds 2018-2021 door per 28 april 2020 
a. toevoegen van de beperking tot één aanvraag per ronde middels art. 5 lid 3 
b. aanpassen van weigeringsgrond art. 7 onder d. waardoor maximaal twee keer subsidie kan worden verleend aan zich 
herhalende activiteiten; 
c. verantwoording uniformiseren met een format door aanpassing van art. 12 onder a. 
d. criteria Afweging tussen kosten en effect toevoegen als art. 8 lid 3 onder j. 
4. Vaststellen van de indieningstermijn voor 2020 op 31 augustus 2020 tot en met 18 september 2020. 
5. Het resterende budget van €32.522,- uit eerdere tenders ten goede laten komen aan het subsidiebudget voor 2020. 
6. Vaststellen van het subsidieplafond voor 2020 op €252.522,- waarvan €85.000,- voor kleine initiatieven en 167.552,- 
voor grote initiatieven. 
7. Vaststellen van de aanvraagformulieren Het Fonds 2020 
8. Vaststellen van het verantwoordingsformulier Het Fonds 2020 
9. Dit advies, de subsidieregeling, het aanvraagformulier en de evaluatie ter kennisgeving aan de Raad toezenden. 


