
 
  

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

Nummer 38 – 6 december 2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
1. Beslissing op bezwaar voor het plaatsen van een tijdelijk bouwbord op de locatie Gruun 3 in Appelscha 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 27 juni 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk (twee jaar) plaatsen van een 
bouwbord op de locatie Gruun 3 in Appelscha. Doorgaans kan de activiteit vergunningsvrij worden 
uitgevoerd, als het bouwbord op of in de onmiddellijke nabijheid van het project is geplaatst. Dit is niet 
het geval, het bord staat aan de ingang van De Hildenberg op circa 750 meter van de bouwlocatie. 
Tegen de verleende omgevingsvergunning is een bezwaarschrift binnengekomen. Op 17 november 
2022 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Op 24 november 2022 is het advies van de commissie 
ontvangen.  
 
Het college heeft besloten het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften over te nemen en in de 
beslissing op bezwaar tevens gemotiveerd het ‘afwijken van het bestemmingsplan’ te vergunnen. De bezwaarmaker 
wordt met een brief van de beslissing op de hoogte gesteld. 
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2.                                Principeverzoek Laagduurswoude 20 in Makkinga 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 13 juli 2022 is een principeverzoek ingediend voor het toepassen van de ruimte-voor-ruimteregeling op het 
perceel Laagduurswoude 20 in Makkinga. Dit betekent dat er gevraagd is om een bouwkavel voor een woning te 
mogen realiseren en om de bedrijfswoning (in de vorm van een boerderij) een woonbestemming te geven. In ruil 
hiervoor wordt de bedrijfsbestemming verwijderd en wordt overbodig geworden bedrijfsbebouwing en erfverharding 
gesloopt en verwijderd. 
 
Het college heeft besloten:  
 

1. In principe mee te werken aan een woonbestemming voor het perceel Laagduurswoude 20 in Makkinga. 
2. Aan deze medewerking de volgende voorwaarden te verbinden: 

a. sloop van alle in het verzoek als te slopen aangemerkte bebouwing en erfverhardingen 
(ruimte voor ruimte), en; 

b. realisatie van een goede landschappelijke inpassing. 
3. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 
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3. Stimuleren amateursport  

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Jelke Nijboer 

Besluit college De raad heeft op 9 november 2021 een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om een concept 
subsidieregeling op te stellen om de amateursport te stimuleren. Daarna heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze 
aan de hand van een voorgenomen subsidieregeling een besluit wil nemen over (de hoogte van) het krediet. Ook 
heeft de raad aandacht gevraagd voor amateursportverenigingen zonder accommodatie. 
 
Het college heeft besloten: 
 

1. a. De subsidieregeling sportvernieuwing Ooststellingwerf 2023 en het bijbehorende aanvraagformulier vast te 
stellen. 
b. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling sportvernieuwing Ooststellingwerf 2023, voor de jaren 2023 
tot en met 2026, vast te stellen op € 30.000,-. 

2. a. De subsidieregeling sportaccommodaties en sportvoorzieningen Ooststellingwerf 2023 en het 
bijbehorende aanvraagformulier vast te stellen. 
b. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling sportaccommodaties en sportvoorzieningen Ooststellingwerf 
2023 vast te stellen op € 1.000.000,- voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. 
c. Voor de uitvoering van de subsidieregeling sportaccommodaties en sportvoorzieningen Ooststellingwerf 
2023 een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor renteloze leningen gedurende de periode van 
1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.  

4.                                Studietoeslag 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 
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Besluit college De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet met als 
doel studenten financieel te compenseren als ze door een medische beperking niet naast hun studie kunnen 
bijverdienen. Uit onderzoek van de Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) is gebleken dat de regeling 
dat doel niet bereikte. In de Verzamelwet SZW 2022 zijn er aanpassingen gedaan. De studietoeslag is geen 
bijzondere bijstand meer, maar een zelfstandige uitkering op grond van de Participatiewet. Zo zijn de voorwaarden 
aangepast en zijn er bij algemene maatregel van bestuur minimumbedragen voor de toeslag vastgesteld. De 
verordening individuele studietoeslag 2015 is vervallen van rechtswege en wordt vervangen door de nieuwe 
beleidsregels individuele studietoeslag 2022. 
 
Het college heeft besloten de nieuwe beleidsregels individuele studietoeslag 2022 vast te stellen en de raad te 
informeren over de nieuwe beleidsregels individuele studietoeslag 2022. 

5.                                 Besluit Mandaat FUMO 2023 gemeente Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht voor ons milieutaken op het gebied van o.a. milieu, 
bodem en asbest. In overleg met alle gemeenten in Fryslân is er in 2022 gewerkt aan een uniform mandaatbesluit 
met een 'cafetariamodel'. Alle gemeenten hebben in 2022 dit mandaatbesluit vastgesteld en minimaal mandaat 
verleend voor het basistakenpakket. Dit besluit moet nu worden aangepast aan de systematiek van de 
Omgevingswet.  
 
Het college heeft besloten het besluit Mandaat FUMO 2023 gemeente Ooststellingwerf met de mandaatlijst vast te 
stellen en het dagelijks bestuur van de FUMO mandaat te geven voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast stelt 
het college het machtigingenbesluit FUMO register externe veiligheidsrisico’s (REV) vast. 
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6.                                Besluitvorming positionering concerncontrol 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Uit het rekenkameronderzoek naar de totstandkoming van het Biosintrum kwam naar voren dat de controlfunctie 
van de gemeente Ooststellingwerf versterking behoeft. Over de manier waarop de controlfunctie het beste kan 
worden ingericht, heeft de gemeente advies gevraagd aan een zelfstandig adviseur concerncontrol.  
 
Het college heeft besloten: 
 

1. Het advies van de zelfstandig adviseur over positionering concerncontrol te volgen. 
2. De concerncontroller en haar team per direct te positioneren onder de gemeentesecretaris. De 

overplaatsing van het cluster P&C over twee jaar te evalueren. 
3. Te starten met de werving van een senior financieel adviseur om de concerncontroller vrij te spelen voor 

concerncontrol-taken. 
4. De inpassing van de functie van de concerncontroller te laten plaatsvinden conform de afgesproken fuwa-

richtlijnen. 
5. Bovenstaande wijzigingen te verwerken in het organisatiestatuut. 
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7.                                 Initiatiefvoorstel 1,25 miljoen 

Portefeuillehouder College  

Besluit college Het college heeft bij de programmabegroting aan de raad voorgesteld om € 1,25 miljoen beschikbaar te 
stellen voor lastenverlichting in het jaar 2023. De raad heeft vervolgens besloten om € 1,25 miljoen 
beschikbaar te stellen en de uitwerking daarvan terug te laten komen in de raadsvergadering van december 
2022 op basis van een voorstel van een hiervoor ingestelde werkgroep uit de raad. 
 
Het college heeft geen wensen en bedenkingen.  

8.                                Voorschot vernieuwbouw was- en kleedaccommodatie s.v. Oosterwolde 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De vernieuwbouw van de was- en kleedaccommodatie bij s.v. Oosterwolde loopt op schema en de eerste facturen 
komen binnen. Op 1 juli 2021 is er een krediet (voor de gift) van € 211.800,- beschikbaar gesteld en € 211.800,- 
voor de lening. Hiervoor is nog geen beschikking afgegeven omdat er extra budget nodig is. 
 
Om s.v. Oosterwolde aan haar eerste financiële verplichtingen te kunnen laten voldoen, is de uitbetaling van een 
voorschot nodig. 
 
Het college heeft besloten tot het toekomstbestendig maken c.q. vernieuwbouwen van de was-en 
kleedaccommodatie van s.v. Oosterwolde op sportpark Oostenburg in Oosterwolde. Daarvoor de gift van € 
211.800,- als voorschot uit te betalen zodat s.v. Oosterwolde de eerste facturen van de aannemers kan betalen. 
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9.                                  Ontwerp-omgevingsvergunning voor het gebruik van vier recreatie-eenheden aan  
                                     De Weeme 12b in Oldeberkoop 
Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 31 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de 
bouw en/of het gebruik van vier recreatie-eenheden aan De Weeme 12b in Oldeberkoop. Op 7 april 2020 heeft het 
college het principebesluit genomen medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan ten 
behoeve van de realisatie van recreatiewoningen en camperplaatsen. De aanvraag ziet alleen op de realisatie van 
vakantiewoningen/chalets. De camperplaatsen worden niet gerealiseerd. 
 
Het college heeft besloten:  
 

1. De raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
2. Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning, nadat en onder de voorwaarde dat door 

de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven; 
3. De gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 
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10.                                 Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan Appelscha 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op basis van een voortraject van het opstellen van de ontwerpleidraad zijn twee denkmodellen opgesteld. Deze 
modellen zijn in concept besproken met de ambtelijke werkgroep. Op basis van de opmerkingen zijn de modellen 
verbeterd. Deze modellen worden voor gelegd aan de raad. Doel hiervan is dat de raad een voorkeur uitspreekt 
voor een denkmodel en de projectgroep richting krijgt voor het vervolg van het proces. Het gekozen denkmodel 
vormt de basis en wordt uitgewerkt tot de ontwerpleidraad voor de fysieke leefomgeving. 
 
Het college heeft besloten een ontwerpleidraad voor fysieke leefomgeving op te stellen voor de pilot omgevingsplan 
Appelscha. En daarvoor de raad voor te stellen te kiezen voor een van de denkmodellen voor de structuur van de 
ontwerpleidraad. 
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