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1. Subsidie vaststelling Liante 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Liante ontvangt ieder jaar een subsidie voor dagopvang. Hiermee kunnen bewoners van Rikkingahof, maar ook van 
omliggende wijken, zonder beschikking naar dagopvang. De subsidie wordt op basis van een  
verantwoordingsverslag jaarlijks vastgesteld. 
 
Het college heeft besloten Liante in staat stellen te stellen om dagopvang/sociale recreatie voor inwoners in 
Oosterwolde te organiseren. En daarvoor de verleende subsidie over 2021 vast te stellen op € 24.356,-. 

2.                                PRV-2022-3769 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 11 juli 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een minicamping met vijftien 
plaatsen, een sanitair gebouw ten behoeve van de minicamping en een woning op het perceel Zwetteweg 27 in 
Haule. 
 
Het college heeft besloten: 
 

1. In principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Veegplan 2018’ op het perceel aan de Zwetteweg 27 in Haule voor de realisatie van een 
minicamping met vijftien plaatsen en een sanitair gebouw van maximaal 75 m2. 

2. In principe geen medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
Veegplan 2018’ op het perceel aan de Zwetteweg 27 in Haule voor het toevoegen van een woning. 
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3. Ruimte naast de molen in Makkinga 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Museum Oold Ark is het enige geregistreerde museum in Ooststellingwerf. Het museum is gevestigd in molen de 
Weyert in Makkinga. Het museum stelt handgereedschappen uit de periode 1850 tot 1950 tentoon. In 
samenwerking met Stichting Korenmolen de Weyert beheert en exploiteert Stichting Oold Ark het museum en 
korenmolen de Weyert. Gemeente Ooststellingwerf is eigenaar van de molen en de naastgelegen loods. 
Oorspronkelijk werd de loods gebruikt als buitendienstlocatie van de gemeente. Daarna is de loods in gebruik 
geweest bij Bouwbedrijf Veenstra uit Makkinga, die het gebruik inmiddels heeft opgezegd. Nu de ruimte weer 
beschikbaar is, heeft Oold Ark bij de gemeente aangegeven deze ruimte graag te willen gebruiken als depot voor 
haar museum. Oold Ark heeft op dit moment ook al de bovenverdieping van de betreffende loods in gebruik. 
 
Het college heeft besloten het culturele aanbod in Makkinga te faciliteren. En daarvoor:  

1. De vrijgekomen loods aan de Lyclamaweg 15A in Makkinga in eigendom te behouden. 
2. De loods voor onbepaalde tijd in gebruik te geven aan museum Oold Ark. 
3. Het voornemen tot ingebruikgeving te publiceren. 

  
4. Vaststellen subsidie Stichting Bosbad Appelscha 2021 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 19 januari 2021 heeft het college besloten Stichting Bosbad Appelscha in 2021 € 86.997,- aan subsidie te 
verstrekken voor de exploitatie van zwembad het Bosbad. Met de op 29 september 2021 ingediende stukken doet 
Stichting Bosbad Appelscha verslag van haar activiteiten en legt er financiële verantwoording over af.  
Het college heeft besloten de subsidie 2021 van € 86.997,- aan Stichting Bosbad Appelscha voor het exploiteren 
van zwembad het Bosbad vast te stellen. 
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5. Vaststellen subsidie Stichting Haulewelle 2021 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 8 december 2020 heeft het college besloten Stichting Haulewelle in 2021 € 60.693,- aan subsidie te verstrekken 
voor de exploitatie van het zwembad Haulewelle. Met de op 31 mei 2021 ingediende jaarstukken over 2021 doet 
Stichting Haulewelle verslag van haar activiteiten en legt er financiële verantwoording over af. 
Het college heeft besloten de subsidie 2021 van € 60.693,- aan Stichting Haulewelle voor het exploiteren van 
zwembad Haulewelle vast te stellen. 

6. Subsidie Impulsregeling DPRA 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Samen met negen andere Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân vraagt de gemeente Ooststellingwerf een 
subsidie aan bij het Rijk. Deze subsidie wordt gebruikt om op een aantal locaties maatregelen te treffen om de 
gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor maatregelen in de 
openbare ruimte. De subsidie wordt o.a. aangevraagd voor het project Herinrichting Haerenkwartier in Oosterwolde. 
 
Het college heeft besloten subsidie aan te vragen in het kader van de Impulsregeling DeltaPlan Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA). En informeert de raad via een mededeling. 
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7. Aanwijzen toezichthouders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea. 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college In het provinciale VTH-overleg hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea aangegeven graag 
te willen samenwerken met de OWO-gemeenten op het gebied van controle en toezicht. Om ook in Ooststellingwerf 
toezicht te kunnen houden op specifiek aangegeven wet- en regelgeving ,moeten de buitengewoon 
opsporingsambtenaren en toezichthouders van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea formeel 
aangewezen worden. 
 
Het college heeft besloten de buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders van Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en It Fryske Gea aan te wijzen als toezichthouder voor de gemeente Ooststellingwerf voor wat 
betreft de Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf. En het aanwijzingsbesluit vast te stellen conform een 
conceptbesluit. 

8. Beheer en onderhoud van oevers van vaarwegen 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college In de Waterwet staat dat de provincie beheerders van vaarwegen aanwijst. Dit is een tijd geleden al gebeurd voor 
het natte deel van de vaarweg. Voor de oevers en de oevervoorziening zijn nog geen beheerders aangewezen. Dat 
wil de provincie binnenkort doen. In principe zijn de oevers binnen de bebouwde kom voor de gemeente. Buiten de 
bebouwde kom zijn de oevers voor de provincie en voor een klein deel het Wetterskip. Provinciale Staten moet hier 
nog een besluit over nemen. 
 
Het college heeft besloten duidelijkheid te creëren in het beheer en onderhoud van de oevers van de vaarwegen. En 
daarvoor: 
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1. In te stemmen met de verdeling van het beheer en onderhoud op basis van de in het verleden gemaakte 
bestuurlijke afspraken tussen gemeente en provincie. 

2. Voorkeur uit te spreken voor het Oeverfonds en dit fonds te vullen via drie keer een jaarlijkse bijdrage op 
basis van areaal en inwonertal. 

3. In te stemmen met een brief aan Provinciale Staten. 
4. De raad te informeren via een mededeling. 

9. Uitvoering amendement Veilig fietsen in Waskemeer, A189 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college In de begrotingsvergadering van 9 november 2021 heeft de raad het amendement ‘Veilig fietsen in Waskemeer’ 
aangenomen. Het college informeert de raad via een mededeling over de voortgang van de uitvoering van het 
amendement ‘Veilig fietsen in Waskemeer’, A189. 

10. Kredietaanvraag stimuleren amateursport 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college De raad heeft op 9 november 2021 een motie aangenomen waarin het college is verzocht om een concept 
subsidieregeling op te stellen om de amateursport te stimuleren.  
 
Het college stelt de raad voor amateursportverenigingen te ondersteunen. En daarvoor in de periode 2023-2026 de 
volgende kredieten ter beschikking te stellen: 

1. € 30.000,- per jaar voor subsidies ten behoeve van sportvernieuwing. 
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2. € 1.000.000,- voor subsidies ten behoeve van sportaccommodaties en sportvoorzieningen. 
3. € 1.000.000,- voor renteloze leningen ten behoeve van sportaccommodaties en sportvoorzieningen. 

 
En stelt de raad voor de kapitaallasten te verwerken via de eerstvolgende P&C-cyclus nadat besluitvorming over 
een aanvraag heeft plaatsgevonden. 

11. Ontwerp gemeenschappelijke regeling hûs en hiem 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 15 februari 2022 besloot de raad om in te stemmen met een proces voor een nieuw adviesstelsel voor 
omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet. De gemeenteraden van Weststellingwerf en Opsterland 
stemden in met eenzelfde inhoudelijk voorstel. De OWO-gemeenten trekken samen op in dit proces, dat 
vanuit een initiatief van de VFG (Vereniging Friese Gemeenten) door een Fryslân-brede ambtelijke werkgroep wordt 
ondersteund.   
Als onderdeel van het proces voor het nieuwe adviesstelsel moet de bestaande gemeenschappelijke 
regeling (verder: GR) van hûs en hiem Omgevingswet-proof worden gemaakt. Hierop heeft hûs en hiem een 
ontwerp voor een gewijzigde GR aan de deelnemende gemeenten gestuurd. 
 
Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van hûs en hiem. 
2. Akkoord te gaan om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) met de andere deelnemende 

gemeenten te treffen, zodra de raad instemt met het voorstel. 
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12. Ontwerp Statutenwijziging Stichting Oold Ark en Stichting Korenmolen ‘De Weijert’ 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college De huidige statuten van beide stichtingen voldoen niet aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
Om de statuten aan deze Wet te laten voldoen stelt het college de raad voor de statuten van Stichting Oold Ark en 
Stichting Korenmolen ‘De Weijert’ aan te passen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Door het 
ontwerp Statutenwijziging van Stichting Oold Ark en Stichting Korenmolen ‘De Weijert‘ van 12 mei 2022 goed te 
keuren. 

13. Gevolgen septembercirculaire 2022 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Het college informeert de raad via een mededeling over de gevolgen van de septembercirculaire 2022 op de 
Programmabegroting 2023-2026. 
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