
 
 

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

 
 
Nummer 24 – 12 juli 2022 
 
 

 

 
 

1.    Advies definitieve vaststelling subsidie 2021 stichting Kunstwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2021 voor stichting Kunstwerf van € 24.604,- definitief vastgesteld. 

2.                                  Advies subsidieaanvraag 2022 St. Stellingwarver Schrieversronte 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de Stellingwarver Schrieversronte voor 2022 een subsidiebedrag van € 26.785,- 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beleid Lokaal Cultuurbehoud. 

3.                                  Interne controleplan 2022/2023 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college In lijn met het Beleidsplan interne beheersing is het Interne controleplan opgesteld. In het interne controleplan is 
uitgewerkt hoe de (verbijzonderde) interne controle (VIC) binnen de gemeente Ooststellingwerf is ingericht en welke 
processen in de controle worden betrokken. De planning van de werkzaamheden is uitgewerkt in een 
uitvoeringsschema. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd waarbij eerdere bevindingen vanuit de VIC en/of de 
managementletter worden meegenomen. Het college heeft het interne controleplan 2022/2023 vastgesteld. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.                                  Opleggen last onder dwangsom Prikkedam 
 
Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Sinds 8 november 2016 zijn aan MSV De Prikkedam meerdere lasten onder dwangsom opgelegd 
wegens het niet voldoen aan de geluidsnormen, eerst uit de milieuvergunning (LOD-1 en LOD-2) en 
later wegens het niet voldoen aan de geluidsnormen uit het bestemmingsplan (LOD-2A en LOD-3). 
Omdat in 2021 gedurende 11 achtereenvolgende geluidmetingen géén overschrijdingen van de 
geluidsnormen uit het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam waren geconstateerd, is op 
2 november 2021 besloten om LOD-3 in te trekken. Hierbij is aangeven dat bij de eerstvolgende 
constatering van een overschrijding van de geluidsnormen uit het bestemmingsplan direct zal worden 
overgegaan tot het opleggen van een nieuwe last onder dwangsom. De FUMO heeft tijdens de training op 
woensdag 22 juni 2022 opnieuw een overtreding van de geluidsvoorschriften uit het bestemmingsplan 
geconstateerd. Op het meetpunt aan de Grindweg 4 is het voorgeschreven maximale geluidsniveau (de maximaal 
toegestane pieken) met 5 dB (A) overschreden. 
 
Het college heeft besloten een (nieuwe) last onder dwangsom op te leggen aan MSV De Prikkedam 
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5.                                    Ledenraadpleging arbeidsvoorwaarden nota 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De cao-gemeenten loopt op 1 januari 2023 af. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na de zomer. 
De VNG heeft de uitgangspunten voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao in de arbeidsvoorwaardennota 
verwoord.  
 
Het college heeft besloten in te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota van de VNG. En dit via de gebruikelijke 
route te communiceren aan de VNG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.                                Regeling mandaat aan individuele collegeleden tijdens recesperioden Ooststellingwerf 2022 
Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het komt voor dat tijdens de recessen onvoldoende collegeleden aanwezig zijn voor het wettelijk vereiste quorum. 
Besluiten die niet zijn gemandateerd aan de gemeentelijke organisatie kunnen daardoor niet genomen worden. Om 
in spoedeisende gevallen toch een besluit te kunnen nemen is een regeling noodzakelijk. Tot op heden werd deze 
regeling gekoppeld aan de zittingsperiode van het college. Door de collegewisseling is daarom een nieuwe regeling 
nodig. 
 
Het college heeft besloten de voortgang van besluitvorming in recesperiodes mogelijk te maken. En daarvoor de 
Regeling mandaat aan individuele collegeleden tijdens recesperioden Ooststellingwerf 2022 vast te stellen. 
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7.                                 Sociaal jaarverslag 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Ieder jaar wordt een sociaal jaarverslag opgesteld. Het college heeft kennisgenomen van het sociaal jaarverslag. 
Het sociaal jaarverslag wordt ter informatie en bespreking aan de OR voorgelegd. 

8.                                 Aanvullend budget vervangende nieuwbouw clubgebouw sv Haulerwijk (vraag om financiële hulp) 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Jelke Nijboer 

Besluit college De raad heeft op 10 juni 2021 een krediet van € 500.000,- en een renteloze lening van € 400.000,- beschikbaar 
gesteld aan sv Haulerwijk voor de vervangende nieuwbouw van haar clubgebouw; de kosten waren 
geraamd op € 1.500.000. Eind februari 2022 is de omgevingsvergunning verleend; ondertussen zijn de 
kosten van bouwmaterialen en installaties fors gestegen en wordt een andere warmtepomp geplaatst. 
 
Het college heeft besloten het clubgebouw van sv Haulerwijk op sportpark ‘de Hichte’ vervangen door 
toekomstbestendige nieuwbouw. En daarvoor: 

1. Een aanvullend krediet van € 190.000,- beschikbaar te stellen aan sv Haulerwijk en de structurele jaarlast 
van € 5.500 mee te nemen in de begroting 2023. 

2. De renteloze lening met een looptijd van 40 jaar aan sv Haulerwijk met € 100.000,- te verhogen. 
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3. De raad te informeren via een mededeling. 
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9.                                   Subsidiering geselecteerde bloeizones 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In april 2021 is er bestuurlijke goedkeuring gegeven aan het uitvoeringsprogramma zorgeconomie, onderdeel van 
de regiodeal Zuidoost Friesland. In dit verband voert gemeente Ooststellingwerf regie over de bloeizones, namens 
de colleges van de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf. In het 
uitvoeringsprogramma staat beschreven dat iedere gemeente een dorp selecteert dat in aanmerking komt voor 
financiële ondersteuning voor hun bloeizone. Dit met als doel om een extra impuls te geven aan de bloeizones, dat 
het andere dorpen inspireert en de gemeenten en initiatieven ervan kunnen leren. 
 
Het college heeft besloten conform het uitvoeringsprogramma zorgeconomie; onderdeel van de regiodeal Zuidoost 
Friesland, in te stemmen met de geselecteerde bloeizones. Daarmee de dorpen De Wilgen, Akkrum, Steggerda, 
Bakkeveen, Wijnjewoude, Appelscha, Haulerwijk en de wijk Himsterhout in Drachten te benoemen als Bloeizone, 
voor Ooststellingwerf en de vertegenwoordigde gemeenten.  
 
En daarvoor de raad in de najaarsrapportage voorstellen om: 

1. Het dorp De Wilgen, gemeente Smallingerland, een bedrag van maximaal € 25.000,- beschikbaar te stellen. 
2. Het dorp Akkrum, gemeente Heerenveen, een bedrag van maximaal € 50.000,- beschikbaar te stellen. 
3. Het dorp Steggerda, gemeente Weststellingwerf, een bedrag van maximaal € 50.000,- beschikbaar te stellen. 
4. Het dorp Bakkeveen, gemeente Opsterland, een bedrag van maximaal € 25.000,- beschikbaar te stellen. 
5. Het dorp Wijnjewoude, gemeente Opsterland, een bedrag van maximaal € 25.000,- beschikbaar te stellen. 
6. Het dorp Appelscha, gemeente Ooststellingwerf, een bedrag van maximaal € 25.000,- beschikbaar te stellen. 
7. Het dorp Haulerwijk gemeente Ooststellingwerf, een bedrag van maximaal € 25.000,- beschikbaar te stellen. 
8. De wijk Himsterhout in Drachten, gemeente Smallingerland, een bedrag van maximaal € 25.000,- 

beschikbaar te stellen. 
 
En waar nodig voor de voortgang, al voor de besluitvorming over de begrotingssubsidie in de raad, de subsidies aan 
de dorpen te verstrekken. Het college informeert de raad via een mededeling. 
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11.                                  Besluit mandaat FUMO 2022 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Bij de doorontwikkeling van de FUMO is door het Algemeen bestuur van de FUMO de wens uitgesproken om te 
komen tot een provinciebreed uniform mandaat. Dit heeft geresulteerd in het ‘Besluit mandaat FUMO 2022’ en een 
notitie waarin de uitvoeringsaspecten in relatie tot het uniform mandaat zijn uitgewerkt. Het uniforme mandaat van 
alle Friese gemeenten maakt het mogelijk dat de FUMO de opgedragen taken doelmatiger kan organiseren. 
 
Het college heeft het ‘Mandaatbesluit FUMO 2022 gemeente Ooststellingwerf’ met de mandaatlijst vastgesteld en 
hiermee het dagelijks bestuur van de FUMO mandaat te geven voor het uitvoeren van de taken. En kennisgenomen 
van het document ‘Uitvoeringsaspecten in relatie tot uniform mandaat’. 

12.                                  Uitbetaling dwangsom 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Aan de Oosterwoldseweg 35 in Oldeberkoop is op 29 juni 2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van 
stelling met silo’s. Dit besluit is op 6 juli 2021 bekend gemaakt. Er is op 12 augustus 2021 bezwaar aangetekend 
door twee omwonenden. Hierop hebben de bezwaarmakers geen reactie ontvangen. Bezwaarmakers hebben nu 
recht op een uitbetaling van een dwangsom. 
Het college heeft besloten één dwangsom uit te keren en te verdelen over twee bezwaarmakers wegens het niet 
tijdig besluiten op een bezwaarschrift. 
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13.                                  Principeverzoek Bovenweg 35 Nijeberkoop 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 18 mei 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het vergunnen van een overkapping op het perceel 
Bovenweg 35 in Nijeberkoop.  
 
Het college heeft besloten in principe geen medewerking verlenen aan het afwijken of herzien van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ voor een overkapping op het perceel Bovenweg 35 in Nijeberkoop 
met de bestemming ‘Agrarisch’. 

14.                                  Principeverzoek Moskoureed 6 Donkerbroek 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 19 april 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het bouwen van een kapschuur/carport voor de 
voorgevel bij de woning Moskoureed 6 in Donkerbroek. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure 
worden gevolgd.  
 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een kapschuur/carport van 18 m2 
voor de voorgevel van de woning op adres Moskoureed 6 in Donkerbroek, onder voorwaarde van sloop van het 
huidige bijgebouw op de noordkant van het perceel en een positief Welstandsadvies. En de principemedewerking te 
verlenen voor de duur van twee jaar. 
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15.                                  Beleidsplan interne beheersing 2022 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Gemeenten zijn op grond van de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet verplicht om zorg te dragen 
voor de interne toetsing van de getrouwheid van informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de 
financiële beheershandelingen. Naast de wettelijke verplichting hecht de organisatie zelf ook aan een 
adequaat en betrouwbaar intern beheersingssysteem. Om hier invulling aan te geven is het ‘Beleidsplan interne 
beheersing’ opgesteld. 
 
Het college heeft het ‘Beleidsplan interne beheersing 2022’ vastgesteld. 
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