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Nummer 26 – 18 augustus 2020  

  

1.                                 Incidentrisicoprofiel Fryslân 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân stelt op basis van de Wet veiligheidsregio’s het risicoprofiel vast 
na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) biedt hierbij 
het incidentrisicoprofiel ter zienswijze aan. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om in de zienswijze 
eventuele wensen kenbaar te maken die de VRF mee kan nemen. Het college heeft besloten om de gemeenteraad 
van Ooststellingwerf voor te stellen om geen nadere zienswijze in te dienen over het incidentrisicoprofiel van de 
Veiligheidsregio Fryslân.  

2.                                 Rookverbod in bossen en natuurterreinen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college In verband met de steeds vaker voorkomende droogte en het daarmee verhoogde risico op natuurbranden, 
kan de Veiligheidsregio Fryslân het natuurbrand-risiconiveau verhogen van fase 1 naar fase 2 (extra alert). 
Voortkomend uit het ingaan van fase 2 is het raadzaam om Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en 
natuurterreinen; lid 1 te in te stellen voor de perioden dat fase 2 van kracht is. Als de Veiligheidsregio Fryslân 
afschaalt is ook het rookverbod niet van kracht. Het college heeft besloten om een rookverbod te koppelen voor de 
perioden dat fase 2, ingesteld door de Veiligheidsregio Fryslân, van kracht is. 
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3.                                 Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek handhaving wedstrijden 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten conform het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift 
van 6 maart 2020, tegen het afwijzen van het verzoek om handhaving wegens het houden van wedstrijden op 
motorcrossterrein Prikkedam, ongegrond te verklaren. 

4.                                 Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek invorderen 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten conform het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift 
van 30 mei 2020, tegen het afwijzen van het verzoek tot invorderen van dwangsom 8 inzake Prikkedam, ongegrond 
te verklaren. 
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5.                                  Beslissing op bezwaar niet verbeuren dwangsom 8 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten conform het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift 
van 6 mei 2020, tegen het niet verbeuren van vermeende dwangsom nummer 8 inzake Prikkedam, niet-ontvankelijk 
te verklaren. 

6.                                 Beslissing op bezwaar tegen besluit invorderen dwangsom 6 en 7 Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift van 20 april 2020, 
tegen het invorderen van de verbeurde dwangsommen 6 en 7 inzake Prikkedam, ongegrond te verklaren; 

2. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet over te gaan tot vergoeding van de gevraagde 
proceskosten. 
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7.                                 Principeverzoek Oosterwoldseweg <nummer> Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een kapschuur aan de Oosterwoldseweg 
in Oldeberkoop. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft 
besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan de planologische procedure die 
hoort bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kapschuur. 

8.                                 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Vanuit het raadsprogramma zijn vier ambities benoemd waarop de gemeente Ooststellingwerf zich gaat 
ontwikkelen. Onder de ambitie “verbindende overheid” valt het onderdeel modern openbaar bestuur, 
waaronder staat dat wij als gemeente “goede menselijke en open (digitale) dienstverlening willen bieden”. Dit 
uitgangspunt vormde samen met de (in augustus 2019 door het college vastgestelde) visie Dienstverlening 
de basis voor het programmaplan dienstverlening met het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 
 
Het college heeft besloten de dienstverlening van de gemeente Ooststellingwerf continu te verbeteren en daarvoor 
de ambitie op dienstverlening te onderschrijven: De gemeente Ooststellingwerf biedt goede, menselijke en open 
(digitale) dienstverlening waarbij elke medewerker het verschil maakt. Het college heeft besloten om de ambitie te 
realiseren door dienstverlening die (1) meer inclusief en klantgericht is, (2) gebruiksvriendelijker en efficiënter is en 
(3) meer digitaal is. Het college heeft besloten om in te stemmen met het programmaplan dienstverlening en het 
uitvoeringsprogramma 2020-2024 en om vanaf 2021 jaarlijks € 25.000,- in de begroting te reserveren voor het 
programma dienstverlening. Aanvullend hebben ze besloten om de raad het uitvoeringsprogramma dienstverlening 
ter informatie toe te sturen met een mededeling.  
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9.                                Rapportage Taskforce Grip op het sociaal domein, onderdeel Wmo 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos  

Besluit college Sinds november 2018 is de Taskforce Grip op het sociaal domein bezig met het onderzoek naar grip 
(duurzaam betaalbaar zijn) op het sociaal domein. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Jeugdhulp, WMO 
en Participatiewet. Het doel van het onderzoek is tweeledig: 

 Het analyseren van de oorzaken van de financiële tekorten; 

 Vanuit deze analyse in kaart brengen of er stuurknoppen zijn om de tekorten terug te dringen naar een 
acceptabel niveau, waarbij de kwaliteit van zorg voor de inwoners van onze gemeente wordt gegarandeerd. 

 
Om ook grip te houden op het onderzoek is in eerste instantie onderzoek gedaan naar jeugdhulp en over de 
voorstellen is besloten in de Begrotingsraad van 12 november 2019. De Taskforce is vervolgens gestart met 
het onderdeel WMO en in de rapportage staan de voorstellen voor bezuinigingen, waarbij net als bij het 
onderdeel jeugdhulp, onderscheid wordt gemaakt in quick wins en beleidsvoorstellen. 
 
Het college heeft besloten om:  
1. De quick wins Lokale Taskforce WMO per 1 januari 2021 in te voeren; 
2. De gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2021; 
3. Kennis te nemen van de inventarisatie van de voorstellen ter verdere afweging; 
4. Akkoord te gaan met de verdere uitvoering. 
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10.                              Mededeling aan de raad Fiets- en looproute monumenten 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college In de raadsvergadering van 29 januari 2019 heeft de raad middels een motie vreemd het college verzocht een 
onderzoek uit te voeren naar een aparte fietsroute langs de cultuurhistorische panden die zijn voorzien van een 
schildje en hierbij het recreatieschap en Tip te betrekken. Het college heeft besloten om een mededeling naar 
aanleiding van motie vreemd d.d. 29 januari 2019 aan de raad te sturen. 

11.                             Bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam - mededeling aan de raad - voortgang in het beroep bij de AbRvS 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 7 oktober 2019 is door de raad het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam vastgesteld. Op 
11 november 2019 heeft de raad van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een kennisgeving 
ontvangen van een beroep tegen en een verzoek om voorlopige voorziening op het besluit van de raad over de 
vaststelling van het plan. Het college heeft besloten om de raad op de hoogte te brengen van de voortgang in het 
beroep tegen het besluit van de raad tot het vaststellen van het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 
en daarvoor een mededeling over de voortgang naar de raad te sturen. 

 
12.                              Principeverzoek Kloosterweg <nummer> paardenstalling 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Een principeverzoek is binnengekomen voor het mogelijk maken van het gebruik van de bestaande paardenstalling 
(en loopstal) door derden op een perceel aan de Kloosterweg in Appelscha. Om dit mogelijk te maken moet een 
ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan 
het toestaan van het gebruik van de paardenstalling door derden aan dit adres. 


