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1.                                 Kunstwerk Makkinga 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Dorpsbelang Makkinga en kunstenaar Peter Hiemstra zijn sinds 2018 bezig om het huidige kunstwerk bij de 
melkfabriek in Makkinga te vervangen voor een nieuw kunstwerk. Het oude kunstwerk is vervallen en ernstig 
beschadigd. Twee maanden geleden heeft het bestuur van dorpsbelang Makkinga gekozen voor het definitieve 
ontwerp. Op 27 november 2018 heeft het college al besloten een subsidie van €7.500,- beschikbaar te stellen 
voor een nieuw te plaatsen kunstwerk in Makkinga onder de voorwaarde van cofinanciering. Destijds is hiervoor  
€7.500,- gereserveerd in de post kunst en cultuur incidenteel. De afgelopen twee jaar heeft dorpsbelang Makkinga 
meerdere pogingen gedaan om bij instanties bedragen voor cofinanciering te realiseren, maar helaas zonder 
resultaat. Na lang beraad hebben de verschillende partijen gekozen voor een goedkoper ontwerp en een subsidie- 
aanvraag bij de gemeente voor het volledige bedrag van €10.000,-. Het college heeft besloten om in te stemmen 
met een eenmalige subsidie van € 10.000,- aan Dorpsbelang Makkinga voor de ontwikkeling en plaatsing van een 
nieuw kunstwerk in Makkinga. 
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2.                                 Mededeling raad CAK 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het CAK int de eigen bijdragen Wmo. Tot 2020 leverden zorgaanbieders gegevens van inwoners hierover 
aan bij het CAK. Vanaf 2020 doen gemeenten dat zelf. De aansluiting van gemeenten bij het CAK gebeurt 
gefaseerd. Ooststellingwerf  mag van het CAK sinds eind augustus 2020 gegevens aanleveren. Dat betekent dat 
inwoners vanaf januari 2020 gestapelde facturen ontvangen. Het college heeft besloten de raad via een mededeling 
te informeren over problematiek bij de inning van de eigen bijdrage Wmo. 
 

 
 
3.                                 Mededeling Raad Visie op Inclusie Amendement A-120 
Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college In de raadsvergadering van 30 juni 2020 stond de Visie op Inclusie op de agenda. Aangaande deze visie is 
tijdens deze vergadering amendement A-120 aangenomen. Dit amendement vroeg om de voorgestelde 
ambitie: “De gemeente Ooststellingwerf staat in 2030 bekend als een Inclusieve gemeente” te wijzigen in 
“De gemeente Ooststellingwerf wordt door haar inwoners en partners in 2030 ervaren en omschreven als een 
inclusieve gemeente”. Deze aanpassing is verwerkt in de Visie op Inclusie en hiermee is deze definitief 
vastgesteld. Het college heeft besloten om in te stemmen met de Mededeling aan de Raad inzake amendement A-
120 waarmee de Visie op Inclusie definitief is vastgesteld. 
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4.                                 Nootmuskaat in Nieuwe Zakken 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Op 6 augustus 2020 is er bij het college een mail binnengekomen waarin de Initiatiefgroep Nootmuskaat in Nieuwe 
Zakken (Molukse leden in de Orde van Oranje Nassau) vraagt om een bedrag van maximaal € 10.000,- beschikbaar 
te stellen als gemeente voor een revolverend fonds ten behoeve van het fairtrade aankopen van zakken 
Nootmuskaat op de Molukken. Dit om de lokale economie op de Molukken op fairtrade manier te stimuleren en te 
ondersteunen. Het college heeft besloten om de subsidieaanvraag van de Initiatiefgroep Nootmuskaat in Nieuwe 
Zakken af te wijzen. 
 

5.                                 Klanttevredenheid onderzoek Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In het najaar van 2019 ontvingen enkele raadsleden negatieve geluiden over de wijze waarop de plannen in 
Ooststellingwerf werden beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Hȗs en 
Hiem). In navolging daarop heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder middels een enquête de werkwijze en de 
beoordeling van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit over een periode van 1.5 jaar gemonitord. De 
uitkomsten daarvan zijn in een mededeling aan de raad verwerkt. Het college heeft besloten om de mededeling en 
de uitkomst van de enquête aan de raad te sturen. 
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6.                                  Mededeling aan de Raad - Publicatie bestemmingsplan 'woningbouw Herenweg te Donkerbroek' 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Naar aanleiding van de publicatie van het bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ is 
onduidelijkheid ontstaan over de (on)gewijzigde vaststelling. Het college heeft besloten om de raad te informeren 
middels een mededeling. 

7.                                 Voortzetten proces Omgevingsvisie 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie was gepland met een afronding in januari 2021 door vast- 
stelling van de raad. Helaas is het proces stil komen te liggen door de coronacrisis. Nu er weer wat meer 
ruimte wordt geboden om bijeenkomsten te organiseren is kritisch gekeken hoe we dit, met inachtneming 
van de geldende coronamaatregelen, weer zouden kunnen oppakken. Het college heeft besloten:  

1. Participatieproces Omgevingsvisie voort te zetten met inachtneming van coronamaatregelen; 
2. Vanaf 1 september weer zoveel mogelijk fysieke bijeenkomsten te plannen voor dit participatieproces en 

waar nodig digitaal; 
3. Een bedrag van € 20.000,- te reserveren voor extra kosten door de coronamaatregelen. Dekking voor deze 

kosten zal in eerste instantie worden gezocht binnen het budget voor de Omgevingswet. Kosten gerelateerd 
aan corona worden bijgehouden, zodat deze richting het Rijk verantwoord kunnen worden; 

4. De raad te informeren via een raadsmededeling. 

 


