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1. Jaarverslag / voorlopige jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023  Adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college stelt de raad voor om: 
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en hierop geen 

zienswijze in te dienen. 
2. Het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2022 (incl. getekende controleverklaring) en de oplegnotitie 

van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor kennisgeving aan te nemen. 

2.                                  Kwaliteitshandboek inrichting openbare ruimte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om in te zetten op een goed functionerende en onderhoudbare openbare ruimte. En 
duidelijkheid te bieden aan welke kwaliteitseisen de openbare ruimte in nieuwe en herontwikkeling projecten moet 
voldoen. En daarvoor: 

1. Het kwaliteitshandboek inrichting openbare ruimte vast te stellen. 
2. De raad te informeren via een mededeling. 
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3.                                   Ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning op het perceel Leeksterweg 45A in               
Haulerwijk 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 17 maart 2022 heeft de gemeente Ooststellingwerf een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor 
het realiseren van een woning op het perceel tussen Leeksterweg 45 en 47 in Haulerwijk. 
 
Het college stelt de raad voor een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. En heeft besloten: 

1. Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning, nadat en onder de voorwaarde dat door de 
raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. 

2. De gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 

4.                                  Principeverzoek woningen Kruisweg Waskemeer 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 30 oktober 2020 is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een aantal woningen op een perceel 
aan de Kruisweg in Waskemeer. Dit perceel ligt direct zuidelijk van de woonpercelen De Fenne 17 t/m 27. Het plan 
is in strijd met het bestemmingsplan. In april 2021 besloot het college om vooralsnog niet mee te willen werken aan 
reguliere woningbouw op deze locatie, maar tijdelijke woningbouw nog te willen overwegen.  
 
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek om ten zuiden van de woonpercelen De 
Fenne 17 t/m 27, op een perceel aan de Kruisweg in Waskemeer, woningen te ontwikkelen. 
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5.                                   Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Recreatieschap Drenthe 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarrekening 2021, de ontwerpbegroting 2023 inclusief een meerjarenraming 
2024 t/m 2026 ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Op grond van de 
gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur van het Recreatieschap jaarlijks de ontwerpbegroting aan de 
gemeenteraad en nemen het college en de gemeenteraad kennis van deze stukken. Eventuele opmerkingen en/of 
zienswijzen van de raad en het college kunnen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van het Recreatieschap op 7 juli 2022. 
 
Het college heeft kennisgenomen van: 

1. De inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van Recreatieschap Drenthe.  
2. De inhoud van de ontwerpbegroting 2023 van Recreatieschap Drenthe. 

 
En daarvoor: 

1. Het jaarverslag en jaarrekening 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
2. Ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 
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6.                                   Advies beslissing op bezwaar ambtshalve uitschrijving 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten het advies van de bezwaarschriftencommissie overnemen en het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren. 

7.                                   DPIA Zaakgericht werken 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en 
om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 
 
Het college heeft kennisgenomen van: 

1. De memo Advies DPIA Zaakgericht werken. 
2. Aanbeveling van de Functionaris Gegevensbescherming. 

 
En invulling gegeven aan adviezen van de Functionaris Gegevensbescherming. 
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8.                                   Rapportage informatieveiligheid en privacy 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft kennisgenomen van de rapportage informatieveiligheid en privacy 2021. En biedt de rapportage 
ter kennisname aan de raad aan via een mededeling. 

9.                                   Monitor Sociaal Domein eerste kwartaal 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

 
 
 

Het college heeft besloten: 
 

1. De ‘Monitor Sociaal Domein eerste kwartaal 2022’ vast te stellen, waarin we inzicht geven in de financiële 
stand van zaken op het domein WMO en Jeugd. 

2. De ‘Monitor Sociaal Domein eerst kwartaal 2022’ ter informatie naar de raad te sturen met het verzoek deze 
te agenderen voor de commissie Samenleving. 
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10.                               Regionale Woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân 2020 tot 2030 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De regio Zuidoost Fryslân heeft op dit moment afspraken met de provincie over de woningbouwruimte tot 2026. Op 
basis de Friese Bevolkingsprognose 2020 is het traject gestart om nieuwe woningbouwafspraken te maken over de 
periode van 2020 tot 2030. De vijf regiogemeenten (Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en 
Weststellingwerf) hebben in overleg met de provincie conceptafspraken opgesteld. 
 
Het college heeft besloten het proces van de regionale woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân voor de periode 
2020 tot 2030 af te ronden. En daarvoor: 
 

1. In te stemmen met de regionale woningbouwafspraken 2020 tot 2030 zoals verwoord in een conceptbrief van 
de regio Zuidoost Fryslân aan het college van G.S. van de provincie Fryslân. 

11.                               Schade sportvelden door engerlingen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 5 mei 2022 heeft de beheerder van de sportvelden met een adviseur bemesting alle sportvelden in onze 
gemeente bezocht voor een visuele inspectie. Daaruit kwam naar voren dat 26 van de 31 velden schade hebben 
opgelopen door engerlingen. Om te voorkomen dat de sportvelden daardoor moeten worden gesloten is nu 
handelen noodzakelijk. Door beregenen en het plaatsen van aaltjes kunnen de sportvelden zich herstellen en blijven 
ze beschikbaar voor de sportverenigingen. 
 
Het college heeft besloten de door engerlingen veroorzaakte schade aan de sportvelden te herstellen. En daarvoor: 
 

2. De sportvelden te behandelen met aaltjes. 
3. De kosten van € 37.000,- mee te nemen in de 2e marap van 2022. 
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12.                               Kaderbrief 2023-2026 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Kaderbrief 2023-2026. En daarmee: 
 

1. In te stemmen met de volgende onderdelen uit het financieel perspectief en deze te verwerken in de 
programmabegroting 2023: 
a. De besparing op formatie niet door te voeren (2022 € 13.000,-, 2023 € 60.000,-, 2024 € 175.000,- en 

2025 en verder € 335.000,-) waarmee ook de onttrekking van € 84.000,- uit de algemene reserve voor het 
vormgeven van de mobiliteit in de organisatie kan vervallen. 

b. Structureel € 90.000,- beschikbaar te stellen om daarmee de formatie concern control en financieel advies 
met 1 fte uit te breiden. 

c. Structureel € 80.000,- beschikbaar te stellen om daarmee de formatie inkomensconsulent met 1 fte uit te 
breiden. 

d. Voor 2023 en 2024 € 120.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor het OWO traineeprogramma. 
e. Structureel voor de OWO ontwikkelingen € 583.000,- in 2023, € 622.000,- in 2024 en € 625.000,- vanaf 

2025 beschikbaar te stellen. 
f. Incidenteel voor de OWO ontwikkelingen € 250.000,- in 2023 en € 100.000,- in 2024 beschikbaar te 

stellen. 
2. Kennis te nemen van de risico’s en onzekerheden. 
3. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2023. 
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13.                               Vaststellen bestemmingsplan woningbouw Herenweg te Donkerbroek 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 30 juni 2020 heeft het college een besluit hogere waarden ten behoeve van het bestemmingsplan ‘woningbouw 
Herenweg te Donkerbroek’ genomen. Op diezelfde datum heeft de raad het betreffende bestemmingsplan 
vastgesteld. Tegen beide besluiten is beroep ingesteld. Op 2 maart jl. heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State uitspraak gedaan in het beroep op beide zaken. Op 8 maart jl. is daarover een mededeling 
ontvangen. Het beroep tegen het besluit hogere waarden is ongegrond verklaard; dat besluit staat in rechte vast. 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is wegens een motiveringsgebrek vernietigd. 
 
In de uitspraak is een termijn van 20 weken gegeven voor het nemen van een nieuw vaststellingsbesluit. Dat duidt 
er op dat het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure niet aangewezen wordt geacht (daar 
staan 26 weken voor). Bovendien wordt enkel een motiveringsgebrek hersteld. 
 
Vanwege de vernietiging van het vaststellingsbesluit van 30 juni 2020, dient het besluit tot vaststelling van het 
voorliggende bestemmingsplan in zijn geheel opnieuw genomen te worden.  
 
Het college stelt de raad voor: 
 

1. In te stemmen met de beantwoording van de binnengekomen zienswijzen, zoals verwoord in de Nota van 
zienswijzen en het daaraan toegevoegde addendum. 

2. Het bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ gewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
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14.                                 Voorjaarsrapportage 2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De Voorjaarsrapportage 2022 geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (financieel) van de 
programmabegroting 2022-2025. De verantwoording gaat over de eerste vier maanden van 2022. 
 
Het college adviseert de raad: 

1. De begrotingswijziging van de september en december circulaire 2021 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2022 en het negatieve saldo van € 1.277.000,- (waarvan € 

993.000,- structureel). 
 
En daarmee: 

3. De begrotingswijzigingen behorend bij de voorjaarsrapportage vast te stellen. 
4. De toevoeging aan de reserve GREX te verhogen met € 1.112.042,-. 
5. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en de opvang van vluchtelingen uit 

Oekraïne in 2022. 
6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2021 naar 2022. 
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15.                                Tweede padelbaan Tennis Club Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Esther Verhagen 

Besluit college Op 31 mei 2021 heeft Tennis Club Oosterwolde een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage van de 
gemeente voor de realisatie van een tweede padelbaan op hun gedeelte van sportpark Oostenburg te Oosterwolde. 
De Tennis Club is toegezegd dat uiterlijk zomer 2022 een besluit op hun aanvraag wordt genomen. 
 
Het college heeft besloten het toekomstbestendig sporten voor jong en oud bij de Tennis Club Oosterwolde op 
sportpark Oostenburg te borgen. En daarvoor de raad voor te stellen: 
 

1. In te stemmen met de aanvraag van 31 mei 2021 van de Tennis Club Oosterwolde. 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 38.100,- aan Tennis Club Oosterwolde voor de realisatie van een 

tweede padelbaan op sportpark Oosterwolde. 
3. Een renteloze lening van € 38.100,- met een looptijd van tien jaar te verstrekken aan Tennis Club 

Oosterwolde voor de realisatie van een tweede padelbaan op sportpark Oostenburg. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 

16.                                  Klankbordgroep OWO-raden 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De gemeenteraden hebben bij de vaststelling van de OWO-visie begin 2021 aangegeven dat ze graag 
verder met elkaar in gesprek willen om de OWO-visie te concretiseren. De OWO-Regiegroep heeft daarop 
voor en na de zomer van 2021 bijeenkomsten met de raden georganiseerd. Daarin is vooral gesproken over 
hoe de OWO-samenwerking de komende jaren vorm krijgt als uitwerking van deze OWO-visie en wat daarbij 
de rol van de raden is. 
 
Het college heeft kennis genomen van het addendum klankbordgroep OWO-raden en heeft geen wensen en 
bedenkingen. 
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