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1.                                Subsidiebeschikking Oosterwolde Promotion 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten een subsidie toe te kennen van € 38.047,50 aan Oosterwolde Promotion. 
 

2.                                Subsidieverantwoording 2019, Muziekfederatie Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2019 (€ 20.420,00) aan Muziekfederatie Ooststellingwerf ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
 
 
 
3.                                Subsidieverantwoording 2019, Stellingwarver Schrieversronte 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2019 ( € 46.907,00 ) aan de Stellingwarver Schrieversronte ongewijzigd vastgesteld. 
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4.                                Subsidieverantwoording 2019, Stichting Comprix/ Heemkunde 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college de subsidie 2019 (€ 11.500,00) aan Stichting Comprix voor het vak Heemkunde ongewijzigd 
vastgesteld. 

5.                                Subsidieverantwoording 2019, Stichting Kunstwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft  de subsidie 2019 (€ 23.881,00) aan Stichting Kunstwerf ongewijzigd vastgesteld. 

6.                                Subsidieverantwoording 2019, Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2019 ( € 10.747,00) aan Stichting Odrie ongewijzigd vastgesteld. 
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7.                                Aanpassing GR 2020 Recreatieschap Drenthe 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Al vele jaren maakt gemeente Ooststellingwerf gebruik van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 
Drenthe. Deelname aan de GR van Recreatieschap Drenthe is tot op heden naar tevredenheid van partijen. Op 3 
september 2020 hebben deelnemende partijen aan de GR het verzoek ontvangen van het Dagelijks Bestuur 
Recreatieschap Drenthe een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van Recreatieschap Drenthe ter besluitvorming 
te agenderen. Dit betreft een aanpassing als gevolg van de gewijzigde wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. 
Het college heeft besloten: 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met het raadsvoorstel om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen; 
2. Na instemming van de raad, in te stemmen met de aangepaste gemeenschappelijke regeling 2020 en de 

daaruit voortvloeiende jaarlijkse financiële bijdrage te leveren voor apparaatskosten en investerings- en 
projectkosten; 

3. Na instemming door de raad, wethouder Fimke Hijlkema te machtigen, om namens gemeente 
Ooststellingwerf in te stemmen met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van Recreatieschap Drenthe, 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe. 
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8.                                Afwijken welstandsadvies inkoopstation zonnepark Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Er is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een inkoopstation bij het zonnepark Oosterwolde. De 
welstandscommissie heeft een negatief advies uitgebracht over de locatie van het bouwwerk. De kritiek over de 
vorm en de materialisatie, waar de welstand ook negatief over adviseerde, is met een aangepast ontwerp 
onderkend. Het college heeft besloten af te wijken van het advies van de welstandscommissie Hûs en Hiem voor 
het plaatsen van een inkoopstation bij zonnepark Oosterwolde en de welstandscommissie hiervan in kennis te 
stellen. 

9.                                Proef maairobot op sportvelden - voortgang 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De evaluatie van de proef met een robotmaaien wordt verplaatst van het 3e kwartaal van 2020 tot het eind van het 
4e kwartaal 2020. Het college heeft besloten akkoord te gaan met de mededeling aan de raad over de voortgang 
van de proef met een maairobot op sportvelden. 
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10.                              Jaarverslagen 2019 Algemene en Sociale Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften en 
                                   van de klachtenfunctionaris 
Portefeuillehouder Harry Oosterman    

Besluit college Ook dit jaar hebben de klachtenfunctionaris en de beide kamers van de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften hun jaarverslagen opgesteld.  Het college heeft kennis genomen van de jaarverslagen van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften en het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. Daarnaast heeft het 
college besloten de jaarverslagen ter kennisname aan de raad te sturen. 
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11.                               Uitvoering Roekenbeheerplan 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Al enkele jaren is er sprake van toenemende overlast door roekenkolonies in Oosterwolde. Het gaat om snel 
groeiende kolonies aan de Karnakkers en de Kuunderhof. De nesten van de vogels bevinden zich op ca 20 
meter van de gevels van woningen en zorgen daar voor overlast van lawaai en mest. Om deze overlast te 
verhelpen moeten de roeken bij voorkeur voor het komende broedseizoen (vanaf januari 2021) op de 
overlastlocaties worden verstoord zodat ze verhuizen naar een beheerlocatie op grotere afstand van 
woonbebouwing. Het college heeft besloten de raad twee scenario’s voor te leggen voor uitvoering van het 
roekenbeheerplan: 

Scenario 1: Uitvoering van het roekenbeheerplan dit jaar starten en het benodigde budget van minimaal €62.500 tot 
maximaal €96.500 (afhankelijk van de inzet van vrijwilligers) voor de periode 2020-2024 ter beschikking stellen; 
1.1. Na keuze van scenario 1 het beheerplan presenteren aan omwonenden en hen vragen om 
assistentie bij de uitvoering; 
 

Scenario 2: Het beschikbaar stellen van het hierboven genoemde benodigde budget voor uitvoering van het 
roekenbeheerplan meenemen in de afweging van de heroverweging taakstelling in 2021 en de uitvoering bij een 
positief besluit een jaar later starten; 
2.1. Na keuze van scenario 2 omwonenden informeren over het uitstellen van het besluit om het 
 roekenbeheerplan al dan niet uit te voeren, en aangeven dat wij bij een positief besluit in het najaar van 2021 weer 
contact opnemen over participatie bij de uitvoering. 
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12.                               Nota leges 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om het legesbeleid voor 2021 te actualiseren, zodat deze aansluit op de meest recente 
jurisprudentie en de feitelijke uitvoering. Daarvoor:  

1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de nota leges 2021, die betrekking heeft op het jaar 2021. 
2. In afwijking van de uitgangspunten bij het uitvoeringsprogramma 2018-2022, de raad voor te stellen akkoord 

te gaan met een gemiddelde kostendekking van 61 % voor titel 1. 
3. In afwijking van de uitgangspunten bij het uitvoeringsprogramma 2018-2022, de raad voor te stellen akkoord 

te gaan met een gemiddelde kostendekking van 71 % voor titel 2. 
4. In afwijking van de uitgangspunten bij het uitvoeringsprogramma 2018-2022, de raad voor te stellen akkoord 

te gaan met een gemiddelde kostendekking van 24 % voor titel 3.  

13.                              Ontwerpbestemmingsplan Appelscha- Vaart Zuidzijde-Smidslaantje (Poeisz locatieatie). 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Supermarkt Poiesz, Vaart Zuidzijde 41 te Appelscha, wordt verplaatst naar het perceel Vaart Zuidzijde 47. 
Voor de locatie van de vrijkomende supermarkt heeft Poiesz een bestemmingsplan aangeleverd voor de 
bouw van twaalf woningen. Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan “Appelscha-Vaart Zuidzijde-
Smidslaantje” met identificatienummer NL.IMRO.0085.BPAppVaartZZ41-ON01 gedurende zes weken ter inzage te 
leggen. Omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten, heeft het college besloten 
dat er voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r. procedure nodig is. 
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14.                               Principeverzoek Hoofdweg 48 en Bûtenweg tussen 7 en 8 in Elsloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor de realisatie van één woning op het perceel tussen het 
perceel aan de Bûtenweg 7 en de Bûtenweg 8 in Elsloo. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke 
procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten om: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het herzien van de bestemming van een deel van de gronden van 
de percelen tussen de Bûtenweg 7 en 8 in Elsloo (kadastraal bekend Makkinga, sectie F, nummer 833 en 
1055) van ‘Agrarisch’ zonder bouwvlak naar ‘Wonen’ met de mogelijkheid voor één woning, onder 
voorwaarde dat de bestemming van de gronden van het perceel aan de Hoofdweg 48 in Elsloo (kadastraal 
bekend Makkinga, sectie F, nummer 580) wordt gewijzigd van ‘Cultuur en ontspanning – Seksinrichting’ met 
functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ naar ‘Wonen’ met de mogelijkheid voor ten hoogste het bestaande aantal 
woningen (één woning) met een aan huis verbonden beroep of aan huis verbonden bedrijf; 

2. De hiervoor onder 1. bedoelde principemedewerking te verlenen voor de duur van 6 maanden, vanaf de dag 
na de dag van dit besluit; 

3. Binnen de woningbouwafspraken ruimte te reserveren voor ten hoogste één woning voor het perceel tussen 
de Bûtenweg 7 en 8 in Elsloo voor de hiervoor onder 2. bedoelde periode vermeerderd met de duur van de 
procedure, waarbij van de initiatiefnemer wordt verwacht dat het bouwplan gaat voldoen aan stap 1 van het 
‘Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf’ en onder de voorwaarde dat er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. 
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15.                               Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 

Portefeuillehouder Harry Oosterman     

Besluit college De cao gemeenten loopt op 1 januari 2021 af. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na 
1 november 2020. De VNG heeft de uitgangspunten voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao in de 
arbeidsvoorwaardennota verwoord. Deze nota bevat voorstellen voor verlof en vitaliteit, bovenwettelijke 
sociale zekerheid, toelagen, een aantal kleinere voorstellen over uiteenlopende onderwerpen en een 
financiële paragraaf. Het college heeft besloten om in te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota van de VNG, 
opmerkingen over verlof en toelagen in het reactieformulier te plaatsen en dit via de gebruikelijke route te 
communiceren aan de VNG. 

16.                              Beantwoording vragen Programmabegroting 2021-2024 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de technische vragen van de 
Programmabegroting 2021-2024 en deze te verzenden naar de raad. 
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