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1. Mededeling aan de raad over Burgerpeiling 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Jelke Nijboer 

Besluit college Half november 2022 wordt er weer een Burgerpeiling gehouden. Dit is een vervolg op de Burgerpeiling 2018 en 
2020. Alle volwassen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in te 
vullen over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over de veiligheid, de ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in 
de dorpen. Maar ook over eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Het college informeert de raad dat half november de 
Burgerpeiling wordt gehouden. 

2.                                  Grondexploitatie De Kromten in Waskemeer 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Kromten, Waskemeer’ vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan maakt de bouw van drie koopwoningen mogelijk op een perceel aan De Kromten in 
Waskemeer. Om uitvoering te kunnen geven aan deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat er een 
grondexploitatie wordt vastgesteld.  
 
Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie De Kromten in Waskemeer vast te stellen. En daarbij de 
looptijd van de grondexploitatie vast te stellen op 10 jaar. 
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3. Principeverzoek Bovenweg 49 Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college De eigenaar van de woning aan de Bovenweg 49 in Oldeberkoop heeft een principeverzoek ingediend voor de 
nieuwbouw van een woning op het perceel. De huidige regels in het bestemmingsplan staan woningbouw op deze 
locatie niet toe. Het pand aan de Bovenweg 49 is al enige tijd niet meer bewoond en is in verval geraakt. De 
eigenaar wil de huidige woning slopen en de woonbestemming verplaatsen naar de beoogde locatie. 
 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan:  
 
1. Het toestaan van een woning op het perceel. 
2. Een wijziging van de bestemming naar ‘wonen’. 
3. De medewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 
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4. Bestedingsvoorstel NPO-middelen: tutoring VVE-kleuters 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Om de onderwijsachterstanden door corona aan te pakken heeft het Rijk 8,5 miljard euro uitgetrokken. Dit 
incidentele bedrag moest worden besteed in de periode tot en met 31 juli 2023, maar deze periode is 
inmiddels verlengd met twee jaar. Het overgrote deel van dit bedrag gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen. 
Een klein deel van de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) gaat als specifieke uitkering naar de 
gemeenten. Op 21 december 2021 heeft het college akkoord gegeven op het Eerste Bestedingsvoorstel van de 
NPO-middelen. Het ging toen om activiteiten met een totaalbedrag van iets minder dan 300 duizend euro. Sinds de 
zomer zijn we begonnen met het monitoren van de voortgang van deze besteding. Door de verlenging van de NPO-
periode met twee jaar is er meer tijd gecreëerd voor de monitoring, het ophalen van de huidige wensen en het 
maken van een nieuw voorstel. Uit alle gesprekken tot nu toe blijkt dat het onderwijs een grote wens heeft met meer 
urgentie die niet kan wachten op dit proces. Dit gaat om het beschikbaar stellen van NPO-middelen aan stichting 
Comprix om VVE-kleuters (in groep 1 en 2) nog 1,5 jaar langer het volledige aantal uren tutoring te bieden.  
 
Het college heeft besloten:  
 

1. De voorgenomen bezuiniging van € 50.000,- op de VVE-tutoring, onderdeel van het structurele 
onderwijsachterstandenbudget, per 1 januari 2023 door te laten gaan. 

2. Het onderwijs de mogelijkheid te geven om corona-achterstanden bij VVE-kleuters  in sommige gevallen aan 
te pakken door de inzet van VVE-tutoring in groep 1 en 2 tot het einde van schooljaar 2023/2024. 

3. Hiervoor € 75.000,- beschikbaar te stellen aan Stichting Comprix vanuit de incidentele NPO-middelen 
(coronamiddelen) van het Rijk. 
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5. Vaststellen 'Detailhandelsvisie Ooststellingwerf 2022' 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college In de collegevergadering van 29 juni 2021 heeft het college besloten om een deel van de rijksbijdrage afkomstig uit 
de Regio Deal Zuidoost Friesland in te zetten voor het opstellen van een detailhandelsvisie. Oosterwolde is één van 
de sterke regionale kernen binnen Zuidoost Friesland. De regionale kernen hebben een belangrijke 
voorzieningenfunctie voor de vele kleine dorpen in de regio. Deze voorzieningen staan zowel qua omvang als 
kwaliteit onder druk. Om de verbinding te vergroten en de voorzieningenfunctie van regionale kernen te behouden 
en te versterken is een detailhandelsvisie opgesteld. Het college stelt de raad voor om de ‘Detailhandelsvisie 
Ooststellingwerf 2022’ vast te stellen. 
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