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1.                                             Begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 van Veiligheidsregio Fryslan 

Portefeuillehouder     Harry Oosterman 

Besluit college De Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF) heeft conform de wettelijke afspraken, de begroting 2021, de eerste 
begrotingswijziging 2020 en de jaarstukken 2019 aan de gemeenten aangeboden. De jaarstukken beschrijven de resultaten 
van de VRF over het kalenderjaar 2019.  De basis van de begroting 2021 is de kaderbrief die eerder aan de gemeenten is 
voorgelegd voor zienswijze. Deze financiële documenten worden aan de Friese gemeenten voorgelegd om hen in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen. Er zijn zienswijzen ingediend op de kaderbrief waarop de Veiligheidsregio 
antwoord heeft gegeven. Het college verzoekt de gemeenteraad van Ooststellingwerf om in te stemmen met: 
1. De jaarstukken 2019, de begroting 2021 en de eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Fryslân. 
2. De voorgestelde zienswijze naar aanleiding van de financiïele documenten van de Veiligheidsregio Fryslân. 

 
 
2.                                                Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Bomen 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Bomen zijn één van de kapitaalgoederen van de gemeente. Om kwalitatief goede bomen te behouden is aandacht en 
onderhoud noodzakelijk. Goed onderhouden bomen hebben een positieve invloed op de leefbaarheid, veiligheid, vervoer en 
recreatie. Op dit moment is er geen vastgesteld bomenbeleid op basis waarvan onderhoudsachterstanden voorkomen kunnen 
worden. Om te komen tot een vitaal gemeentelijk bomenbestand in Ooststellingwerf en deze te behouden zijn nu 
“Beleidsuitgangspunten gemeentelijke bomen in Ooststellingwerf” opgesteld. Deze beleidsuitgangspunten bieden duidelijkheid 
over het beheer en onderhoud van de gemeentelijke bomen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de notitie “Het 
behoud van veilige bomen”. En na positieve besluitvorming in de raad in te stemmen met het aanwenden van €80.000 voor 
openbaar groen (Categorisch boombeheer) vanuit het structureel beschikbaar gestelde budget voor sportvelden en openbaar 
groen (opgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023). 
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3.                                             Mededeling uitspraak voorlopige voorziening Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 22 april 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een woning in het plangebied van het 
bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de stichting de Grijpvogel om 
voorlopige voorziening verzocht. De Raad van State wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. Het college deelt de raad 
mee dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op de aanvraag om voorlopige voorziening tegen het 
bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop’ uitspraak heeft gedaan. 

4.                                           Monitor consulent jeugd in de huisartsenpraktijk 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds 2019 is de inzet van ‘Consulenten Jeugd’ vanuit het gebiedsteam in zoveel mogelijk huisartsenpraktijken in 
Ooststellingwerf gemeentelijk beleid. Jaarlijks doen we via een monitor verslag van resultaten en ontwikkelingen. De monitor is 
gebaseerd op de monitoring van hun werk door de Consulenten Jeugd en op cijfers over verwijzingen door huisartsen uit 
administratiesysteem Csam. Uit de monitor blijkt dat aan alle in het beleid benoemde doelen inhoud wordt gegeven in de 
praktijk. Met de inzet van de Consulent Jeugd in de huisartsenpraktijk worden zorginhoudelijk en op het gebied van 
transformatie van de jeugdhulp, lokale samenwerking en kostenbesparing goede resultaten geboekt. Het college neemt kennis 
van de ‘Monitor Consulent Jeugd in de huisartsenpraktijk - 2019’ en stuurt deze ter kennisname aan de raad. 
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5.                                              Subsidieverzoek "Ferhalen te plak" 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Erfgoed en publiek heeft een subsidieverzoek ingediend voor het project “Ferhalen te plak”. Het project is onderdeel 
van de 75 jarige vrijheid. “Ferhalen te plak” brengt historische verhalen over WOII terug naar zijn oorspronkelijke omgeving. 
Om de verhalen te bewaren en over te brengen van generatie op generatie wil de Stichting de verhalen vastleggen met 
(bewegend)beeld, geluid, foto’s en afbeeldingen. De invulling hiervan vindt plaats in samenwerking met lokale organisaties en 
waar mogelijk met bewoners en voormalige bewoners. De plaatsen worden onderhouden en actueel gehouden met de hulp en 
inzet van lokale organisaties. 
Voor de gemeente Ooststellingwerf gaat het om het verhaal van de Franse parachutisten die in Appelscha zijn gedropt om de 
opmars van de geallieerden te ondersteunen. Het was de laatste luchtlandingsoperatie in West-Europa. Het college kent een 
éénmalige subsidie van € 3.000,- toe aan de Stichting Erfgoed en publiek, voor het project "Ferhalen te plak".  

6.                                             Compagnonsweg 7A Ravenswoud bouw berging 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De aangevraagde vergunning voor een werktuigenberging aan de Compagnonsweg 7A kon niet worden verleend wegens strijd 
met het bestemmingsplan. Het college zegt toe om een procedure te volgen waarin de bestemming wordt hersteld naar 
‘Agrarisch’ conform het eerdere bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’ en het bestaande feitelijke gebruik. In de tussentijd 
verklaart het college medewerking te willen verlenen aan de procedure om via een omgevingsvergunning voor het tijdelijk 
afwijken van het bestemmingsplan de bouw en het gebruik van de werktuigberging mogelijk te maken. 
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7.                                              Principeverzoek - Meester Lokstraat tussen nummer 2 en 4 Ravenswoud 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een woning aan de Meester Lokstraat tussen 2 en 4 in 
Ravenswoud. Het college heeft besloten hier geen medewerking aan te verlenen. 

 
 
 
 
 
8.                                               WOZ-convenant noordelijke woningcorporaties 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Om de juiste WOZ beschikkingen af te geven en daardoor de correcte aanslagen op te leggen hebben de noordelijke 
gemeenten vooraf overleg met de volgende woningcorporaties: Noord West Friesland, Lyamer/Zuid West Fryslan, Accolade, 
WoonFriesland en Elkien.  
Voor Ooststellingwerf geldt alleen het convenant met WoonFriesland. De overige corporaties met een woningaanbod binnen 
Ooststellingwerf, zijn niet aangesloten en hebben afzonderlijk met ons vooroverleg. Het college gaat het WOZ-convenant met 
de regionale woningcorporatie WoonFriesland aan en ondertekent deze. 


