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1. Mededeling aan de raad inzake uitspraak Raad van State over het beroep tegen het (herstel)besluit 
bestemmingsplan Motorcrossterrein Prikkedam 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 november jl. uitspraak gedaan inzake het 
beroep tegen het (herstel)besluit bestemmingsplan Motorcrossterrein Prikkedam. 
 
Het college informeert de raad met een mededeling over de uitspraak van de Raad van State. 

2.                                  Advies subsidieaanvraag 2023 Kunst & COO 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 18 augustus 2022 heeft coöperatieve vereniging Kunst & COO haar subsidieaanvraag en activiteitenplan 
2023 ingediend.  
 
Het college stelt de raad voor een subsidiebedrag van € 285.596,- beschikbaar te stellen aan stichting Kunst & COO 
voor het uitvoeren van haar activiteiten in 2023. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
  

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 

3. Jaarverslag 2021 Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college De Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde (de Beheersstichting) heeft als taak het als een “goed 
huisvader” beheren en in stand houden van de Kampus Oosterwolde. Hoewel de Beheersstichting eigenaar is van 
de Kampus Oosterwolde houdt zij een verantwoordingsplicht naar de gemeente Ooststellingwerf. 
 
Het college stelt de raad voor het Jaarverslag 2021 van de Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde 
goed te keuren. 

  
4. Prestatieafspraken Woonzorg Nederland 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Conform de Woningwet 2015 heeft de gemeente Ooststellingwerf lopende prestatieafspraken met Woonzorg 
Nederland voor de periode 2020-2024. Deze afspraken dragen bij aan het volkshuisvestelijke beleid van de 
gemeente Ooststellingwerf en sluiten aan op het gemeentelijk woonbeleid. Door middel van een addendum op de 
lopende afspraken worden deze verlengd t/m 2026. Daarnaast wordt met het addendum de vrije toewijzingsruimte 
voor Woonzorg Nederland vergroot. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland te maken voor de periode t/m 2026 
2. De vrije toewijzingsruimte voor Woonzorg Nederland te vergroten 

 
En daarvoor: 

1. In te stemmen met het addendum prestatieafspraken 
2. Portefeuillehouder Jelke Nijboer mandaat tot ondertekening van dit addendum te verlenen. 
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5. Principeverzoek woning tussen Houtwal 7 en 8 te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een woning aan de Houtwal in Oosterwolde. De 
beoogde locatie van deze nieuw te bouwen woning is tussen Houtwal nummer 7 en 8. Er is eerder een 
principeverzoek binnengekomen met dezelfde vraag. Destijds is het principeverzoek afgewezen. Belangrijkste reden 
voor deze afwijzing was dat er geen woningbouwruimte beschikbaar was om een extra woning hier toe te staan. 
Inmiddels zijn er nieuwe regionale woningbouwafspraken gemaakt met de provincie. Hierdoor is er ruimte ontstaan 
om mee te werken aan het toevoegen van een woning. 
 
Het college heeft besloten:  
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een woning aan de Houtwal tussen nummer 7 en 
8 te Oosterwolde. 

2. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

 
6. Overzicht taakvelden 2023 volgens de nieuwe IV3 indeling 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Het college informeert de raad met een mededeling over het overzicht van de taakvelden 2023 volgens de nieuwe 
IV3 indeling. 
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7. Benoeming R. Pieters als lid van de bezwaarschriftencommissie 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Voor de advisering over bezwaarschriften is er een bezwaarschriftencommissie. De leden van deze 
commissie zijn onafhankelijk, wonen en werken niet in deze gemeente. Er is een vacature voor de algemene 
kamer van deze commissie die tijdens de sollicitatieprocedure eerder dit jaar niet vervuld konden worden. 
In de afgelopen periode is (informeel) gezocht naar geschikte kandidaten. 
 
Het college heeft besloten de heer R. Pieters te benoemen als lid van de algemene kamer van de commissie van 
advies voor de bezwaarschriften, voor de periode 1 december 2022 tot 1 december 2026. 

  
8. Regio Deal: mededeling aan de raad inzake update Regio Deal november 2022 

Portefeuillehouder Gerben But, Sandra Korthuis, Esther Verhagen en Jan van Weperen 

Besluit college Het college informeert de raad via een mededeling over de voortgang van de Regio Deal projecten, waarvan 
Ooststellingwerf projecttrekker is. 
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9. Subsidie Hartveilig 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In februari 2022 is de stichting Hartveilig Ooststellingwerf opgericht. De stichting zet zich in voor het optimaliseren 
van de reanimatieketen, middels inzet van Burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillatoren (AED), en 
daarmee het vergroten van de slagingskans van een reanimatie, met als primaire focus de gemeente 
Ooststellingwerf. De stichting heeft een goede basis om nu verder door te ontwikkelingen om Ooststellingwerf 
‘hartveilig’ te maken.  
 
Het college heeft besloten de stichting Hartveilig Ooststellingwerf jaarlijks te subsidiëren met een bedrag van 0,06 
cent per inwoner om data in te kopen bij Hartslag Nu! 
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10. Uitbreiden doelgroep energietoeslag 2023 van 120% naar 140% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is voor huishoudens met een inkomen op of net boven 
het sociaal minimum is er door het Rijk, in 2022, een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een 
energietoeslag. Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag van  
€ 1.300 opnieuw wordt uitbetaald in 2023. Omdat de energiecrisis niet alleen de laagste inkomens treft wordt 
voorgesteld de regeling te verruimen voor inkomens tot 140% van het wettelijk sociaal minimum. 
 
De verhoging van de inkomensgrens energietoeslag 2023 maakt onderdeel uit van een brede aanpak 
energiearmoede. 
 
Het college stelt de raad voor: 
 

1. De inkomensgrens voor de uitkering van de energietoeslag 2023 te verhogen van 120% naar 140% van het 
wettelijk sociaal minimum (WSM). 

2. Voor inkomens tussen 120% en 130% een bijdrage van € 750 en voor inkomens tussen 130% en 140% een 
bijdrage van € 500 vast te stellen. 

3. Hiervoor € 700.000 beschikbaar te stellen, met dien verstande dat het een open einde regeling betreft, 
waarbij de uiteindelijke kosten hiervan kunnen afwijken zowel in positieve als in negatieve zin. 

4. Deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve. 
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