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1. Subsidie ontmoetingsplekken twee projecten Haulerwijk 2022 in het kader van Aandachtsgebieden 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds 2010 neemt de gemeente Ooststellingwerf deel aan het project Aandachtsgebieden. Vanaf 2010 
wordt er gedurende een periode van 14 jaar (2 keer een periode van 7 jaar) door de provincie Fryslân 
subsidie verstrekt aan de gemeenten Ooststellingwerf (Haerenkwartier en Haulerwijk) en 
Weststellingwerf (Noordwolde) om de leefbaarheid, arbeidsparticipatie en vrijwilligersparticipatie te bevorderen in 
deze Aandachtsgebieden. Voor de periode 2020-2023 Aandachtsgebieden is provinciaal budget beschikbaar. 
 
Het college heeft besloten subsidie te verstrekken aan twee organisaties in Haulerwijk voor investeringen in 
ontmoetingsplekken in Haulerwijk in het kader van Aandachtsgebieden: 

 Subsidie € 10.000,- aan Stichting Sporthal de Bongerd voor ondervloer/evenementenvloer, 

 Subsidie € 15.000,- aan Sv Haulerwijk voor inrichting vergaderruimten en kantine voor multifunctioneel 
gebruik, audiovisuele hulpmiddelen. 
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2.                                Subsidieaanvraag SUN 2022 en 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Urgente Noden (SUN) biedt vanuit lokale noodhulpbureaus financiële steun en noodhulp aan inwoners van 
de aangesloten gemeenten. Vanaf 2020 subsidieert de gemeente Ooststellingwerf SUN Friesland. Hiermee worden 
de bureaukosten betaald voor het jaarlijkse giftenbudget van particuliere fondsen en stichtingen. SUN wil de steun 
aan de inwoners van Ooststellingwerf voortzetten en heeft voor de jaren 2022 en 2023 opnieuw een 
subsidieverzoek ingediend. 
 
Het college heeft besloten SUN Friesland voor 2022 en 2023 een subsidie te verlenen. En voor 2022 € 3819,45 en 
voor 2023 € 3.853,85 beschikbaar te stellen. 

3. Beslissing op bezwaar tegen de (tijdelijke) plaatsing van vier blokhutten op de Boerestreek tegenover 
nummer 23 in Appelscha 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 18 mei 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het (tijdelijk) plaatsen van vier blokhutten 
op de Boerestreek in Appelscha. De voorzitter van Stichting Boerestreek Events maakt namens deze stichting 
bezwaar. Het is onduidelijk of de voorzitter van de stichting bevoegd is om dit bezwaarschrift in te dienen. Dit moet 
blijken uit de statuten. De statuten zijn meermaals opgevraagd bij de voorzitter van de stichting. Er is geen reactie 
op binnengekomen. 
 
Het college heeft besloten het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Via een brief wordt de 
bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaarschrift op de hoogte gesteld. 
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4. 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair O.B.S. Boekhorst 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Via een brief verzoekt Stichting Comprix de gemeente € 27.054,- beschikbaar te stellen voor de 1e inrichting 
onderwijsleerpakket en meubilair van O.B.S. Boekhorst vanwege de groei van het aantal leerlingen. 
 
Het college stelt de raad voor de goede gang van het onderwijs op O.B.S. Boekhorst te borgen. En daarvoor  
€ 27.054,- beschikbaar te stellen. 

 
5. Besluit op bezwaarschrift afwijzen verzoek om handhaving oefenbaan 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Op 11 juli 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit van 1 juni 2022 waarbij een verzoek om 
handhaving is afgewezen. In dit verzoek is gesteld dat er overtredingen tegen de regels zullen worden gemaakt 
tijdens de voor 2022 aangekondigde wedstrijden op het motorcrossterrein De Prikkedam onder andere door het 
houden van wedstrijden op de jeugd/minibaan. 
 
Op 15 september 2022 is door de Algemene kamer van de commissie van Advies voor de bezwaarschriften een 
hoorzitting gehouden. Op 20 september 2022 is door de commissie advies uitgebracht. Dit advies houdt in dat het 
bezwaarschrift ongegrond kan worden verklaard en het bestreden besluit in stand kan worden gelaten. Hierbij kan 
de motivering worden aangevuld met het argument dat ook op 4 september 2022 geen overtredingen zijn 
geconstateerd. 
 
Het college heeft besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten onder 
aanvulling van de motivering. 
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6. Opleggen last onder dwangsom vanwege geluidsoverlast transportbedrijf 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen vanwege geluidsoverlast van een transportbedrijf 
in Appelscha, omdat hij zich niet aan de regels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor geluid houdt.  
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