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1.                                             Pilot Zoutkisten – update 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de Raadsvergadering van 20 juni 2017 is de Motie met als onderwerp “Zoutkisten in wijken en buurten” aangenomen. 
Voormalig wethouder Van de Boer heeft de raad eerder geïnformeerd dat er uitvoering is gegeven aan de motie. Het college 
heeft de Raad vervolgens op 3 juni 2019 d.m.v. een mededeling geïnformeerd dat er nog geen goed oordeel gegeven kon 
worden over de Pilot vanwege het zachte winterseizoen 2018/2019.  
Het winterseizoen 2019/2020 is inmiddels ook achter de rug. Dit winterseizoen is wederom erg zacht geweest. Vanwege de 
zachte winter is er niet intensief gebruik gemaakt van het zout. Daarom kan er nog niet een goed oordeel gegeven worden over 
het gebruik van de zoutkisten. Vanwege dit feit is het voorstel om eerst op de huidige wijze door te gaan met de Pilot zoutkisten. 
Zodra er een winterseizoen is geweest waarin intensief gebruik is gemaakt van de zoutkisten en de gebruikers dus ook een 

goed oordeel kunnen geven wordt een evaluatie opgesteld en de raad hierover geïnformeerd. Het college stemt in met het 
sturen van de mededeling aan de raad m.b.t. de Pilot zoutkisten. 

 

 
2.                                              Begroting en jaarrekening Recreatieschap Drenthe 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarrekening 2019, de ontwerp begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 
ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het 
bestuur een ontwerpbegroting aan de gemeenteraad en dient het College en de gemeenteraad kennis te nemen van deze 
stukken. Het college heeft besloten om de portefeuillehouder recreatie en toerisme in de Algemeen Bestuursvergadering van 
het Recreatieschap Drenthe op 25 juni 2020 te laten instemmen met: 
a. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Drenthe. 
b. De begroting 2021 van het Recreatieschap Drenthe 
Het Jaarverslag en de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.  
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3.                                             Randvoorwaarden en scenario’s toekomst Biosintrum 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In het projectplan Biosintrum dat de raad op 25 februari 2020 heeft vastgesteld is voorzien in het formuleren van 
randvoorwaarden voor oplossingsrichtingen door de raad. Het college zal hiertoe met een voorstel naar de raad komen. Een 
volgende stap is het benoemen scenario’s met voor- en nadelen. Het college stelt de raad voor om het college te verzoeken de 
volgende scenario’s voor de toekomst van het Biosintrum uit te werken: 
 • Verkoop aan de stichting 
 • Verhuur aan de stichting 
 • Exploitatie door gemeente met behoud van doelstellingen 
 • Verkoop met verlaten van doelstellingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.                                        Monitor ML en VIC rapportage 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 2018 te controleren. Door middel van de hieruit voortvloeiende verklaring doet de accountant een formele uitspraak 
over getrouw- en rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. Het college neemt kennis van de ‘Monitor 
aanbevelingen ML en VIC rapportage 2019’. 
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5.                                        Principeverzoek Compagnonsweg 39 in Waskemeer 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 14 november 2019 heeft het college een principeverzoek ontvangen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van een 
kunstatelier met kleinschalige verblijfsrecreatie op het perceel aan de Compagnonsweg 39 in Waskemeer 
Het college heeft besloten om  in principe voor twee jaar medewerking te verlenen aan de wijziging of afwijking van de 
bestemming van de gronden binnen het perceel aan de Compagnonsweg 39 in Waskemeer (kadastraal bekend als gemeente 
Donkerbroek, sectie K, nummer 488) voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van een kunstatelier met kleinschalige 
verblijfsrecreatie, onder de voorwaarde dat: 
a. de oppervlakte van het atelier ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van woning wordt tot het hoogste 50 m²; 
b. er geen detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel plaatsvindt; 
c. ten hoogste 50% van de oppervlakte van het erf wordt ingericht voor het kamperen; 
d. de oppervlakte van een kampeerplaats ten minste 100 m² en ten hoogste 150 m² wordt; 
e. het kampeerterrein op een afstand van ten minste 50 m van een woning van derden komt te liggen; 
f. een inrichtingsplan onderdeel wordt van de wijziging of afwijking, waarbij uit het plan blijkt dat de processtappen zijn 
doorlopen zoals opgenomen in het procesboek ‘Ontwikkeling agrarische erven’, dat als bijlage 7 bij de regels van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2016 is opgenomen en waarbij ook het Landschapsbeleidsplan Zuid-Oost Friesland 2004-2014 
is overwogen. 

 
 
6.                                                 Vaststelling bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om de aanhouding van de bestemmingsplanprocedure voor het bestemmingsplan ‘woningbouw 
Herenweg te Donkerbroek’ op te heffen. Het college stelt de raad opnieuw voor om het bestemmingsplan dat voorziet in de 
bouw van twee woningen aan de Herenweg in Donkerbroek niet vast te stellen. 
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7.                                         Rapportage informatieveiligheid en privacy 2019 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, 
randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Met het aannemen van de resolutie erkennen alle gemeenten 
het belang van informatieveiligheid en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als het gemeentelijk 
basisnormenkader voor informatieveiligheid. Het college neemt kennis van de rapportage informatieveiligheid en privacy 2019 
en biedt deze ter kennisname aan de raad aan.  

 
8.                                          Toezichtplan IBT OWO-gemeenten archief- en informatiebeheer 2020-2023 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college burgemeester en wethouders heeft het Toezichtplan IBT OWO-gemeenten archief- en informatiebeheer 2020-2023 
vastgesteld. Dit toezichtplan is nodig voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) van de provincie. De provincie controleert of de 
wettelijke taken door de gemeente goed worden uitgevoerd.  In dit toezichtplan zijn de drie kernindicatoren (KPI’s) met de 
hoogste scores van de risicoanalyse uitgewerkt. 

 
 
9.                                          Brief aan Rijk over opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de Raadsvergadering van 6 mei jl. nam de Raad een motie aan dat we een brief sturen aan het Rijk waarin we ons bereid 
verklaren om -samen met anderen gemeenten- een bijdrage te leveren aan de opvang van alleenstaande minderjarige 
asielzoekers uit de vluchtelingenkampen in Griekenland. Dit in het geval het Rijk een beroep doet op de gemeenten om hier aan 
mee te werken.Het college heeft conform de wens van de raad een brief verstuurd aan het Rijk. Hierin staat dat de gemeente 
Ooststellingwerf bereid is een bijdrage te leveren aan de opvang van kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland als dat 
gevraagd wordt. Het college heeft de rad hierover geïnformeerd.  
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10.                                           Jaarverslag preventief huisbezoek 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de afgelopen jaren zijn er in de gemeente preventieve huisbezoeken gedaan onder inwoners van 75 jaar en ouder. Het 
project heeft een belangrijke informatiefunctie. Door middel van de preventieve huisbezoeken kunnen we inwoners bereiken 
(ouder dan 75 jaar) die niet of (te)laat zelf om hulp vragen. Uit ervaring blijkt dat veel problemen in de loop der tijd groter 
worden. Door vroegtijdige signalering en ingrijpen kan dit voorkomen worden. Het college neemt kennis van het verslag 
Preventief Huisbezoek 2019. 

 
 
11.                                            Mededeling Raad betaald parkeren natuurgebieden 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2020 is de motie ‘betaald parkeren in drukke natuurgebieden’ aangenomen. Wethouder 
Hijlkema is in de vergadering ingegaan op de inhoud van de motie, en ging er van uit dat deze daarmee was afgedaan. Omdat 
de motie vervolgens alsnog is aangenomen is bijgesloten mededeling aan de Raad opgesteld met puntsgewijs een schriftelijke 
beantwoording met de wijze van afdoening. Het college stuurt de mededeling aan de raad.  
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12.                                             Omgevingsvergunning voor de kap van 5 esdoorns 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 15 december 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de kap van 5 zilveresdoorns op de locatie 
Nijesteegde 50A en 50B te Appelscha. De reden voor de kapaanvraag is gelegen in het feit dat de bomen zware takbreuk 
vertonen. In de zomer van 2019 is bij één van de bomen 25% van de kruin afgebroken. Dit hangt in de overgebleven 
boomkruin. Er valt veel hout uit de boom. Het vertrouwen in de veiligheid van de bomen voor de woonomgeving is ernstig 
geschaad. 
Aanvragers hebben contact gezocht met Zeinstra boomverzorging. Zeinstra heeft een rapport opgesteld. Hierin wordt 
aangegeven dat het voor de veiligheid goed zou zijn om de bomen op zijn minst te laten kandelaberen. Echter zorgt het 
kandelaberen van de bomen voor een toenemende breukgevoeligheid en zal de onveilige situatie hiermee niet verdwenen zijn. 
Zeinstra concludeert in het aangeleverde rapport dat een duurzaam behoud (meer dan 15 jaar) van alle 5 zilveresdoornen niet 
mogelijk is. 
Het college informeert de raad middels bijgaande mededeling over de afhandeling van de omgevingsaanvraag voor het kappen 
van 5 esdoorns op de locatie Nijesteegde 50A en 50B te Appelscha. 

13.                                             Ontwerp-omgevingsvergunning 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, in de vorm van zorgappartementen, voor dementerende ouderen aan de Wrongel te Oosterwolde. 
Op 7 januari 2020 heeft het college het principebesluit genomen medewerking te verlenen aan het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van de bouw en het gebruik van de woonzorgvoorziening. Het college stelt de raad voor om een 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven; Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning, nadat 
en onder de voorwaarde dat door de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven; De gevraagde 
omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-
omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 
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14.                                             Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2021 FUMO 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 24 april 2020 heeft de FUMO een aangepaste ontwerpbegroting FUMO 2021 naar de deelnemers aan de 
Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO opgestuurd en is er gelegenheid om eventueel een zienswijze op deze 
ontwerpbegroting in te dienen. De ontwerpbegroting is aangepast omdat de Omgevingswet in verband met de Coronacrisis is 
uitgesteld. De financiële middelen worden ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van gemeentelijke taken die bij de FUMO 
zijn ondergebracht. De afgelopen jaren is het budget voor de FUMO om meerdere redenen verhoogd. In de 
ontwerpbegroting staat dat er de komende jaren ook diverse wijzigingen en ontwikkelingen op ons afkomen, de verhoging blijft 
echter beperkt tot circa € 4.455,- voor de gemeente Ooststellingwerf. Het college stelt de de gemeenteraad voor om geen 
zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting FUMO 2021 en de concept brief aan de FUMO vast te stellen en ter 
instemming verzenden aan de gemeenteraad. 

 
 
15.                                              Recycling bekers gemeentehuis 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Tijdens de raadscommissie Samenleving op 11 februari 2020 is bij de rondvraag de volgende vraag gesteld 
door dhr. Schaaij: Vraagt of de tekst op de bekers die in het gemeentehuis worden gebruikt wordt 
aangepast, omdat de tekst ‘100% gerecycled’ volgens dhr. Schaaij onjuist is. 
 
Het college stemt in met de beantwoording van LIMM recycling via een mededeling. 
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16.                                              Bestemmingsplan Haulerwijk 7 woningen Meester van Ekstraat 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Meester van Ekstraat in Haulerwijk wil Bouwbedrijf Doornenbal 
zeven woningen realiseren. Deze ontwikkeling past niet binnen de ter plaatse geldende beheersverordening. Om de 
woningbouw mogelijk te maken moet voor het plangebied een bestemmingsplan worden vastgesteld. De raad wordt voorgesteld 
om het ontwerpbestemmingsplan, dat van 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast 
te stellen. 


