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1.                                 Brief verzoek niet toepassen Rijkscoördinatieregeling Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening. De rechtbank overweegt of het college bevoegd was om de 
vergunning te verlenen. Mogelijk had de Rijkscoördinatieregeling (artikel 3.35 Wet ruimtelijke ordening) gevolgd moeten worden. 
Dit moet bij zonneparken met een opgesteld vermogen van 50MW of meer. Vanwege deze overweging is de voorlopige 
voorziening toegewezen. De zitting voor het beroep moet evenwel nog plaatsvinden. 
Het college stemt in met de conceptbrief om de Rijkscoördinatieregeling niet van toepassing te verklaren op de 
omgevingsvergunning voor het Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer. Hiermee kan een kennelijk procedureel gebrek worden 
weggenomen voordat de rechtbank de zaak inhoudelijk gaat behandelen in de bodemprocedure. 
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2.                                 Aanbesteding huishoudelijk oud papier en karton 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De contracten voor oud papier van Omrin met de gemeenten, en van Omrin met de afnemers van oud papier lopen eind 2020 
af. De afgelopen aanbesteding en gunning is goed verlopen en de gemeenten hebben aangegeven weer collectief het oud 
papier te willen vermarkten. Het college heeft besloten om deel te nemen aan de door Afvalsturing Friesland N.V. te houden 
aanbesteding voor het verwerken van het huishoudelijk oud papier en karton afkomstig uit de gemeente en daartoe een 
deelnemersverklaring te ondertekenen en Afvalsturing Friesland N.V. te machtigen tot ondertekening van alle overeenkomsten, 
die betrekking hebben op deze aanbesteding en gunning. 

3.                                 Beoordelingsbesluit m.e.r. Mr. Van Ekstraat te Haulerwijk (bouw 7 woningen) 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Voor de realisatie van zeven woningen aan de Meester Van Ekstraat in Haulerwijk wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voor 
ruimtelijke plannen waarin een activiteit wordt mogelijk gemaakt die voorkomt in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage 1, moet sinds 7 juli 2017 een aanmeldingsnotitie worden ingediend. Dit moet ook wanneer een 
drempelwaarde niet wordt overschreden. Woningbouw valt onder categorie D11.2. Dit betekent dat het college binnen zes 
weken na indiening van de aanmeldnotitie een besluit dient te nemen over het volgen van een MER-procedure. Het college 
besluit dat voor het bestemmingsplan ‘Haulerwijk - 7 woningen Meester van Ekstraat’ geen MER-procedure gevolgd hoeft te 
worden. Het bestemmingsplan is in voorbereiding en op korte termijn zal het college beslissen over de start van de procedure 
waarbij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 
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4.                                 Monitor aanbevelingen vanuit ML en IC rapportage 2018 (per 1 november 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 vanuit ML en IC rapportage’ met daarin de stand van zaken 
per 1 november 2019. 
 

5.                                 Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de accountants van HZG Accountants & Adviseurs 
opdracht gegeven om de jaarrekening 2019 te controleren. De accountant ondersteunt de raad in zijn controlerende functie en 
stelt daarbij vast of de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen in de 
wet- en regelgeving. Het college heeft het Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2019 vastgesteld en informeert de raad 
door het sturen van een mededeling. 
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6.                                 Principeverzoek zorgappartementen ’t Oost 60 te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Er is een principeverzoek ingediend waarin het college wordt gevraagd om medewerking te verlenen voor de realisatie van een 
woonzorgvoorziening op de locatie “t Oost 60 te Oosterwolde. Het betreft een woongebouw met 6 appartementen waarvan 5 
appartementen worden verkocht en 1 appartement aangewend zal worden voor een zorgverlener. De bestaande woning wordt 
gesloopt. Het appartementengebouw bestaat uit 2 bouwlagen, en het parkeren vindt plaats op eigen terrein onder het gebouw. 
Het college heeft besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen voor de realisatie van een 
appartementencomplex met een zorgvoorziening aan ’t Oost 60 te Oosterwolde. 
 

7.                                 Principeverzoek zorgappartementen Wrongel te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Dagelijks Leven heeft een principeverzoek ingediend waarin zij het college vragen om medewerking te verlenen aan de 
vergunningprocedure voor de vestiging van een woonzorgvoorziening aan de Wrongel in Oosterwolde. Het college heeft 
besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan de procedure om af te wijken van het 
geldende bestemmingsplan met het doel de vestiging en nieuwbouw van de woonzorgvoorziening voor mensen met 
geheugenproblemen mogelijk te maken aan de Wrongel in Oosterwolde onder de voorwaarde dat: 

- de behoefte zoals bedoeld in artikel 3.1.6., lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt aangetoond; 
- conform de gemeentelijke parkeerkencijfers 12 parkeerplaatsen worden aangelegd. 

 


