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1.                                Overdracht beheer en onderhoud van oevers en oevervoorzieningen langs vaarwegen.  

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Vanuit de Waterwet heeft de Provincie de bevoegdheid om beheerders van vaarwegen aan te wijzen. Het 
beheer van het natte profiel van alle vaarwegen in Friesland is in het verleden toegewezen aan verschillende 
beheerders (Rijk, Provincie, Wetterskip en gemeenten). Het toewijzen van het beheer van de oevers van 
deze vaarwegen is toen achterwege gelaten vanwege het ingewikkelde karakter hiervan. Er zijn gezamenlijk 
een aantal varianten onderzocht. In één van deze varianten kan het college zich voorlopig vinden. Het 
college houdt nog een aantal slag om de arm, omdat de financiële - en uitvoeringsdetails nog niet volledig 
zijn uitgewerkt. Deze details worden in 2021 verder uitgewerkt. Het college heeft daarom besloten om:  

1. De Provincie het gemeentelijke standpunt kenbaar te maken betreffende het toewijzen van het beheer en 
onderhoud van oevers en kaden van vaarwegen. 
 
Daarvoor: 

2. De Provincie op te roepen de bestaande afspraken over het beheer en onderhoud van de oevers en kades 
van de vaarwegen in de gemeente Ooststellingwerf te betrekken bij het proces van toewijzen. 

3. De voorlopige voorkeur uit te spreken voor de uitgangspunten van toewijzing omschreven in variant 5 (met 
uitzondering van het Oeverfonds) 

4. De financiële en praktische impact hiervan nader uit te laten werken. 
5. In te stemmen met de brief aan GS. 
6. De Raad het besluit mee te delen. 
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2.                                Aanpak thema LHBTIQ+ en het hijsen van de regenboogvlag(plus) op Coming-out day 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Aandacht voor LHBTI bij jongeren is speciaal door onze gemeenteraad aan de doelenboom in de Visie op 
samenleving toegevoegd. De gemeente Ooststellingwerf wil een inclusieve samenleving zijn en dan is het belangrijk 
aandacht te hebben voor deze doelgroep. Daarom werken we vanuit de Visie op Inclusie en de doe-agenda Goed 
Opgroeien samen op dit thema door een plan van aanpak te maken specifiek op LHBTI+ dat we aan de Raad 
voorleggen. Dit doen we door dit plan te integreren in de doe-agenda Goed Opgroeien en de Lokale Inclusie agenda 
die allebei in de maak zijn. Het college heeft besloten om een aanpak te ontwikkelen op het thema LHBTIQ+ in 
samenspraak met jongeren en ketenpartners zoals bijvoorbeeld scholen, de regenboogvlag te hijsen op Coming Out 
day en de raad via een mededeling te informeren over de inspanningen die we (gaan) doen. 

 
 
3.                                Subsidieaanvraag hospice Heerenveen 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het Julia Jan Wouters hospice Heerenveen heeft subsidie aangevraagd. Het huidige hospice voldoet 
volgens de aanvragers niet meer aan de eisen die daar tegenwoordig voor gelden. Met ziekenhuis De 
Tjongerschans is een intentieverklaring gesloten voor het gebruik van een ander pand. Om dat te verbouwen 
tot hospice is €600.000 nodig. Aan Ooststellingwerf wordt daarvoor een bijdrage van €50.000 gevraagd. Het college 
heeft besloten om de subsidieaanvraag voor het hospice Heerenveen af te wijzen. 
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4.                                Vaststelling eenmalige subsidie Het Fonds 2018 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Bij de uitvoering van Het Fonds Nieuwe Stijl is in de periode 2018 aan 20 projecten subsidie toegekend 
conform de Subsidieregeling Het Fonds 2018- 2021 en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 
2018 (ASVO 2018). Zes projecten kregen een bedrag hoger dan €10.000 toegekend. 
 
Voor de aanvragen van Het Fonds in 2018 betekent dit dat de aanvraag tot subsidievaststelling dient plaats 
te vinden binnen drie maanden na afronding van het project, maar uiterlijk voor 1 april 2021. Het college heeft 
besloten om de aan de Stichting Vrijstaat ‘De Stellingen’, bij beschikking van 18 december 2018, uit ‘Het Fonds’ 
(Nieuwe Stijl) verleende subsidie van €22.000, voor het project ‘De Stellingen 2019’, vast te stellen. 

5.                                Jaarverslag Stichting Biosintrum 2019 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college De Stichting Biosintrum heeft tijdens de informatieavond op donderdag 25 juni 2020 de aanwezige 
raadsleden voorzien van het jaarverslag en heeft daarop een toelichting gegeven. Tevens heeft de Stichting 
op een later tijdstip het jaarverslag ook op de voorgeschreven wijze aan de gemeenteraad aangeboden. 
Langs deze weg wordt het college en de gemeenteraad officieel voorzien van de jaarrekening voorzien van 
een samenstellingsverklaring. Het college neemt kennis van de door de Stichting Biosintrum overgelegde 
jaarrekening en stuurt deze ter kennisname door aan de raad. 
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6.                                Principeverzoek treinstalling Roggeberg 1 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college RCN Vakantiepark De Roggeberg, gevestigd in Appelscha, heeft een principeverzoek ingediend voor de 
medewerking aan de procedure om de bouw van een overkapping voor hun treintje mogelijk te maken. Het college 
heeft besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’ voor het perceel aan Roggeberg 1 in Appelscha (Kadastraal 
bekend Makkinga, sectie C, 07833) ten behoeve van de bouw van de overkapping. 

 

7.                                Raadsmededeling uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Medio 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad, ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet, het 
uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020 vastgesteld. Binnenkort zal er door de raad een besluit genomen 
moeten worden over de verlenging van dit uitvoeringsprogramma. Hierbij zullen we over de volle breedte inzichtelijk 
maken waar we op dit moment met de invoering staan en welke stappen er de komende tijd nog gezet moeten 
worden. De behandeling van dit onderwerp is opgenomen in de Lange termijn Agenda voor december aanstaande. 
Het college heeft besloten om via een raadsmededeling de gemeenteraad op voorhand nader te informeren omtrent 
het onderwerp “Evaluatie/actualisatie uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020” zoals dit is opgenomen in 
de Lange Termijn Agenda van december aanstaande. 

 


