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1.                                        Verlenging subsidie sleutelpersonen Scala 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Stichting Scala krijgt subsidie om de inzet van de pool van sleutelpersonen te verlengen tot 1 januari 2021. 
 

 
 

2.                                        Welzijn op recept 
 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Scala krijgt een subsidie van 19.000 euro voor de continuering en uitbreiding van de pilot ‘Welzijn op recept’  voor de 

periode tot 1 december 2020.  

3.                           Afwijken welstandadvies Kloosterheerd 2 te Elsloo 

 

 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 
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Besluit college Het college besluit af te wijken van het advies van de welstandscommissie Hûs en Hiem voor het bouwen van een woning op de 
locatie Kloosterheerd 2 in Elsloo.  

 

4.                                 Masterplan Haulerwijk in wording 
 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het Masterplan Haulerwijk in wording. Binnen de bestaande 
accommodaties/voorzieningen kan in de behoefte van een laagdrempelige ontmoeting worden voorzien.  

5.                                    Opstellen roekenbeheerplan 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college stemt in met het opstellen van een roekenbeheerplan, om de ernstige overlast van roekenkolonies aan de 
Karnakkers en de Kuunderhof weg te nemen.  
Dit roekenbeheerplan brengt in beeld hoe de roekenkolonies kunnen worden verplaatst naar locaties waar ze ongestoord 
kunnen broeden. Vervolgens besluit de raad of er geld beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van het beheerplan. 
  

6.                                    Voortgang Geurbeleid gewijzigde planning 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college stemt in met de nieuwe planning voor het opstellen van nieuw geurbeleid.  
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7.                                     Aanwijzing toezichthouders 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college besluit de bij de afdeling OWO-VTH van de gemeente Opsterland werkzame toezichthouders, teamleiders en 
afdelingshoofd aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb.  

8.                                     Brief aankondiging raamovereenkomst Stichting Scala 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft een brief gestuurd aan de Stichting Scala over de raamovereenkomst die gemeente en Scala afsluiten voor de 
jaren 2021 en 2022. In de brief kondigt het College aan dat zij de raamovereenkomst opnieuw wil afsluiten, zodanig dat ruimte 
en flexibiliteit bestaat op inhoudelijke beleidskeuzes die voortkomen uit de Visie op Samenleven en een verschuiving naar 
effectsturing. De raamovereenkomst zelf wordt de komende maanden opgesteld.  

9.                                   Collegeadvies Archiefjaarverslag 2019 
 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft het archiefjaarverslag 2019 vastgesteld. Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de zorg en het 
beheer van archiefbescheiden. Ook is het bijbehorende verbeterplan Archief- en informatiebeheer OWO versie 3.0 vastgesteld.  
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10.                                    Halfjaarverslag steekproeven beschermd wonen 2019 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf (hierna: ASD) heeft naar aanleiding van het “Halfjaarverslag 
steekproeven beschermd wonen en thuisplus 2019” een aantal vragen gesteld. De ASD heeft deze vragen 
in eerste instantie aan het Sociaal Domein Fryslân (SDF) gesteld, maar kon onvoldoende uit de voeten met 
het antwoord van SDF. Het college beantwoordt de vragen en informeert de ASD over de financiering van Beschermd Wonen 
en ThuisPlus en de ervaringen met het Regionaal Expertiseteam Beschermd Wonen. 

11.                                   Mededeling aan de raad n.a.v. motie noodfonds maatschappelijke organisaties 
 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos, Fimke Hijlkema, Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft kennisgenomen van de verkenning die is gedaan naar de mogelijkheden om een Corona-noodfonds voor 
maatschappelijke organisaties in te stellen. De verkenning bracht het college tot de conclusie dat deze vooralsnog niet leidt tot 
een voorstel om een noodfonds in te stellen. Het college stelt de raad hiervan op de hoogte via een mededeling, waarin zij 
toelicht waarom het college tot deze conclusie komt en aangeeft wat er op dit moment en in de komende periode wel gebeurt..  

12.                                    Wachttijden en wachtlijsten jeugdhulp 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de ‘Infobrief Wachttijden en wachtlijsten’. En brengt de infobrief in de vorm van een 
mededeling onder de aandacht van de gemeenteraad. 
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13.                                    Beantwoording vragen Wij Lokaal over Thuiskompas 
 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft schriftelijke vragen ontvangen van de fractie Wij Lokaal over Thuiskompas. Deze vragen zijn in samenwerking 
met Actium beantwoord.  

14.                                    Subsidievaststelling PHA koffiebeker 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college stelt een eenmalige subsidie 2020 vast voor het biobased project PHA koffiebeker.  

 

15.                                     Zienswijze, juridische fusie Habion-Bouwvereniging Onze Woning 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf heeft een positieve zienswijze gegeven op de voorgenomen fusie tussen de woningcorporaties 
Stichting Habion en Bouwvereniging Onze Woning daar deze fusie op geen enkele wijze betrekking en dus invloed heeft op het 
Habion-bezit in de gemeente Ooststellingwerf.  
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16.                                     Handhaven fietsverbod markt Oosterwolde 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college handhaaft het fietsverbod op de markt in Oosterwolde.  Elke donderdagmiddag is er markt op de ‘kop Stationsstraat’ 
in het centrum van Oosterwolde. Op een marktterrein mag niet gefietst worden. Op dit moment gebeurt dat wel. Dat is 
ongewenst.  

17.                                     Implementatieplan kwaliteit VTH OWO-gemeenten 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos / Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college stelt het Implementatieplan Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) OWO-gemeenten 
2020 vast. Het Implementatieplan kwaliteit VTH geeft inzicht in de benodigde acties, middelen en planning om te gaan 
voldoen aan de vastgestelde VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil en Verordening kwaliteit VTH.  

18.                                     Mededeling raad tbv motie noodfonds lokaal ondersteuningspakket 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft op verzoek van de raad de motie Noodfonds lokaal ondersteuningspakket onderzocht. Om een beeld te 
krijgen hoe wij de voorgestelde doelgroepen kunnen helpen is gesproken met de Klankbordgroep Ondernemers.  
De Klankbordgroep Ondernemers bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende ondernemersverenigingen en netwerken in 
onze gemeente. Daarnaast hebben we naar het steunpakket van het Rijk en onze bestaande mogelijkheden gekeken. 
Het advies is om via de bestaande wegen ondernemers te helpen door ze te wijzen op de beschikbare 
regelingen en daar waar dit onvoldoende lijkt met de inzet van de Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
(Bbz) mogelijk maatwerk te leveren. 
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19.                                     Principeverzoek Zwetteweg 33 Haule bijgebouwen 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college verleent in principe voor de duur van twee jaar medewerking aan het afwijken van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’ voor het perceel aan de Zwetteweg 33 in Haule (kadastraal bekend Donkerbroek, sectie H, 
463) ten behoeve van het vergroten van het oppervlakte aan bijgebouwen onder de voorwaarde dat een inrichtingsplan, waaruit 
een goede landschappelijke inpassing blijkt, onderdeel is van de aanvraag. 

20.                                    Verkoop strook agrarische grond 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college stemt in met de verkoop van diverse stroken grond nabij de zuivering in Oosterwolde aan een omwonenden. De 
grond behoudt haar agrarische bestemming.  

21.                                     Vaststellen ontwerpbesluit hogere waarde ‘woningbouw Herenweg Donkerbroek’ 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ongewijzigd vastgesteld. In de Nota van zienswijzen heeft 
het college een reactie gegeven op de binnengekomen zienswijzen. 
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22.                                     Opening Bosbergtoren 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college We kunnen voor 10 juli 2020 alle maatregelen treffen om de Bosbergtoren te openen volgens de huidige Corona richtlijnen. De 
toren gaat weer open op vrijdag 10 juli en is elke dag geopend van 10.00 tot 20.00 uur gedurende het hoogseizoen (tot en met 
30 augustus). 
 


