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1. Indexatie tarieven Wmo- en leerlingenvervoer 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Personenvervoer Kort voert voor ons het Wmo- en leerlingenvervoer uit. Bij prijsindexeringen volgen we jaarlijks de 
NEA-index. Deze komt voor 2023 uit op 13,7%. Na een gesprek hierover is gezamenlijk overeengekomen om de 
verhoging voor 2023 te begrenzen op 11%. Het is een forse indexering, maar dit wordt noodzakelijk geacht om de 
kwaliteit van vervoer op peil te houden. 
 
Het college heeft besloten personenvervoer Kort in staat te stellen om kwalitatief goed Wmo- en leerlingenvervoer te 
verzorgen. En daarvoor: 

1. De tarieven 2023 met 11% te indexeren. 
2. De financiële gevolgen te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023. 

2.                                Toekenning incidentele subsidies Scala 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Scala voert in onze opdracht diverse activiteiten uit voor onze inwoners. We maken jaarlijks afspraken over 
hun inzet en verlenen hiervoor deels incidentele subsidies. 
Het college heeft besloten in totaal € 127.315,- aan incidentele subsidie te verstrekken aan Scala voor 2023 voor de  
uitvoering van de Visie op Samenleven. En Scala te informeren via een beschikking over de incidentele subsidies, 
waarover het college eerder een besluit nam. 
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3. Toekenning structurele subsidies Scala 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Scala voert in onze opdracht diverse activiteiten uit voor onze inwoners. We maken jaarlijks afspraken over 
hun inzet en verlenen hiervoor subsidie. 
Het college heeft besloten in totaal € 2.051.037,- aan structurele subsidie te verstrekken aan Scala voor 2023 ter 
uitvoering van de Visie op Samenleven. En Scala te informeren via een beschikking de structurele subsidies, 
waarover het college eerder een besluit heeft genomen. 

4.                                Vaststelling subsidie 2021 Scala 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft Stichting Scala in 2021 structurele en incidentele subsidies verleend voor de uitvoering van tal van 
activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld zoals lokaal 
jeugdbeleid, buurtsportwerk, peuteropvangbeleid, etc. 
 
Het college heeft besloten de structurele subsidies aan welzijnsinstelling Stichting Scala voor het jaar 2021 vast te 
stellen op € 1.806.249,- . Waarbij Scala een onderbenutting van € 21.184,- verantwoordt in het financieel verslag 
van 2022 als gevolg van corona. Het college heeft ook besloten de incidentele subsidies aan Stichting Scala voor 
het jaar 2021 vast te stellen op € 116.509,-. Waarbij Scala een onderbenutting van € 36.243,- verantwoordt in het 
financieel verslag 2022 als gevolg van corona. 
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5.                                 Was- en kleedaccommodatie s.v. Oosterwolde  

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De gemeenteraad heeft op 1 juli 2021 een krediet van € 211.800,- en een renteloze lening van € 211.800,- 
beschikbaar gesteld aan s.v. Oosterwolde voor het aanpassen en uitbreiden van de was- en kleedaccommodatie; 
de subsidiabele kosten zijn bepaald op € 635.400,-. Om in te spelen op de stijgende stichtingskosten is de 
uitbreiding met 120 m2 verlaagd naar 260 m2. Medio juli 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Ondanks het 
kleinere ontwerp zijn de subsidiabele stichtingskosten met € 217.630,- gestegen naar uiteindelijk € 853.030,-. De 
uitbreiding van 260 m2 valt binnen de normen van de KNVB en voldoet aan de eisen voor energieneutraal zijn. De 
stijging van de oorspronkelijke stichtingskosten met € 48.000,- wordt veroorzaakt door de sterk gestegen prijzen 
voor materialen en lonen en door het toepassen van een aardwarmtepomp voor de warmtewatervoorziening in 
plaats van boilers zoals in het oorspronkelijke ontwerp. 
 
Het college stelt de raad voor om de was- en kleedaccommodatie van s.v. Oosterwolde op sportpark Oostenburg 
toekomstbestendig te maken en vernieuwbouwen. En daarvoor: 
 

1. Een aanvullend krediet van € 72.543,- beschikbaar te stellen aan s.v. Oosterwolde en de structurele jaarlast 
van € 2.700,- mee te nemen in de begroting van 2024. 

2. De renteloze lening met een looptijd van 30 jaar met € 72.543,- te verhogen. 
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6.                                Besluitvorming Meerjaren Onderhouds Planning Openbare verlichting 2023-2027 
Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

 

Besluit college Voor een goed beheer van de gemeentelijke openbare verlichting is het nodig dat de Meerjaren Onderhouds 
Planning (MOP) Openbare verlichting (OVL) wordt geactualiseerd.  
Het college besluit de MOP OVL 2023-2027 in het eerste kwartaal van 2023 te behandelen. 

7.                                 Jaarstukken 2021 Stichting Comprix 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Als gemeente hebben wij de grondwettelijke plicht om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. Hieruit 
komen een aantal taken voort, waaronder een toezichthoudende taak. Dit betekent dat de gemeenteraad jaarlijks 
kennis neemt van het jaarverslag van het openbaar onderwijs in de gemeente. In de OWO-gemeenten wordt het 
openbaar primair onderwijs uitgevoerd door Stichting Comprix. 
 
Het college heeftingestemd met de jaarrekening en het bestuursverslag 2021 van Stichting Comprix en kennis 
genomen van het verslag van de commissie van overleg van Stichting Comprix en de OWO-gemeenten. 
Het college informeert de raad via een mededeling.  
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8.                                Principeverzoek ontwikkeling Ecomunitypark fase II 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het ontwikkelen van fase II van het Ecomunitypark. Het verzoek gaat 
ook over het aanpassen van het bestaande (fase I) bestemmingsplan ‘Oosterwolde – Ecomunitypark’. 
 
Door een intensievere invulling van fase II, moet het bestemmingsplan voor het bestaande Ecomunitypark (fase I) 
aangepast worden waardoor het zoveel mogelijk bij de doelstellingen uit de ‘structuurvisie Ecomunity 2012-2022’ 
aansluit. 
 
Het college heeft besloten een eerste stap te zetten richting de ontwikkeling en afronding van het Ecomunitypark 
door: 
 
1. Voor de te ontwikkelen fase II: 
In principe medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’ voor de 
percelen kadastraal bekend kadastrale gemeente Oosterwolde, sectie D, nummers 2329, 2215 in Oosterwolde van 
‘agrarisch gebied met landschappelijke en recreatieve waarden’ naar ‘bedrijventerrein’, onder de voorwaarden dat: 

a) Er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
b) De omgeving wordt betrokken bij en geïnformeerd wordt over de plannen. 
c) Er zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de ‘structuurvisie Ecomunity 2012-2022’. 
d) Het bestaande ‘bestemmingsplan Oosterwolde - Ecomunitypark ‘ als basis dient voor het op te stellen 

bestemmingsplan. 
e) De provincie akkoord is met de uitbreiding van het Ecomunitypark; 
f) Afspraken over de openbare ruimte, het kostenverhaal en andere onderwerpen worden vastgelegd in een 

overeenkomst. 
 
2. En voor de bestaande fase I: 
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In principe medewerking te verlenen aan het opnemen van de bestaande fase I en de nieuwe fase II in het op te 
stellen bestemmingsplan, voor de percelen kadastraal bekend kadastrale gemeente Oosterwolde, sectie D, 
nummers 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2249, 2329, 2330, onder voorwaarde dat:Er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. 

a) De omgeving wordt betrokken bij en geïnformeerd wordt over de plannen. 
b) Er zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de ‘structuurvisie Ecomunity 2012-2022’. 
c) Het bestaande ‘bestemmingsplan Oosterwolde - Ecomunitypark ‘ als basis dient voor het op te stellen 

bestemmingsplan. 
d) De provincie akkoord is met de uitbreiding van het Ecomunitypark. 
e) Afspraken over de openbare ruimte, het kostenverhaal en andere onderwerpen worden vastgelegd in een 

overeenkomst. 
3. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

9.                                 Verzoek leerlingenvervoer SG Eekeringe 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 4 juli 2022 ontving de gemeente een brief van Scholengemeenschap Eekeringe in Steenwijk, gericht aan de 
medewerker die de beschikkingen voor het leerlingenvervoer afgeeft. In de brief werd aangegeven dat de school 
vanaf schooljaar 2022/2023 geen VSO (voortgezet speciaal onderwijs) meer is, maar regulier voortgezet onderwijs 
met een zwaar ondersteuningsprofiel. Het verzoek in de brief is om het leerlingenvervoer naar deze school in 
schooljaar 2022/2023 voort te blijven zetten.  
 
Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de brief. 
2. Ingestemd met het voortzetten van de toekenning van leerlingenvervoer op de oude VSO-voorwaarden voor 

de twee Ooststellingwerfse leerlingen op deze school, tot het einde van hun schoolcarrière op deze school. 
3. Ingestemd om nieuwe verzoeken tot leerlingenvervoer naar de school SG Eekeringe volgens de geldende 

verordening leerlingenvervoer te behandelen. 
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10.                                Zwetteweg 17 in Haule 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 21 september 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een caravan-, camper-, 
bootstalling op het perceel Zwetteweg 17 in Haule. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure 
worden gevolgd.  
 
Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, 
Veegplan 2018’ voor het realiseren van een caravan-, camper-, bootstalling op het perceel Zwetteweg 17 
Haule. Met de voorwaarde dat  

a. Het geheel, in overleg met de gemeente, zal worden voorzien van een goede landschappelijke 
inpassing. 

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

11.                               Intrekken verouderde regelgeving 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De huidige set regelgeving is kritisch bekeken op actualiteit. Daarbij is gebleken dat verouderde regelgeving nog als 
actueel staat vermeld. 
 
Het college heeft besloten: 

1. De volgende regelgeving in te trekken: 
a. Procedureregeling Planschadevergoeding 2005. 
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b. Beleidsregels Inboedel op straat. 
c. Handhavingbeleidsplan 2014-2018 Gemeente Ooststellingwerf. 
d. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Ooststellingwerf. 

 
2. De raad voor te stellen de volgende regelgeving in te trekken: 

a. Regeling betreffende het subsidiëren van organisaties, die oud papier inzamelen in de gemeente 
Ooststellingwerf. 

b. Exploitatieverordening gemeente Ooststellingwerf 1996. 
c. Verordening elektronische bekendmaking Ooststellingwerf 2020. 

12.                                 Subsidieaanvraag 2023 Bibliotheken Zuidoost Friesland 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 23 september 2022 heeft Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF) een subsidieaanvraag 
ingediend voor het jaar 2023. De subsidieaanvraag is onderbouwd met een begroting voor het boekjaar 
2023. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Een subsidiebedrag van € 587.516,- in 2023 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de vier 
programmalijnen van de Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF). 

2. Een subsidiebedrag van € 20.540,- beschikbaar te stellen voor het programma dBos vanuit de NPO-gelden 
Onderwijs. 

3. De subsidies per programmalijn te verdelen zoals in het advies is opgenomen. 
4. Vinger aan de pols te houden over de ontwikkeling van de inhoud en de financiën van het bibliotheekwerk 

uitgevoerd door BZOF. 
5. Uit te gaan van de inhoud van de resultaatformulieren voor programmalijnen Educatie en Participatie in 

Ooststellingwerf bij het bepalen van het maatschappelijk resultaat van deze programmalijnen. 
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13.                               Subsidieaanvraag stichting Centrum voor Film in Friesland 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De stichting Centrum voor Film in Friesland heeft een structurele subsidieaanvraag ingediend ter 
ondersteuning van haar activiteiten, het bewaren, digitaliseren en tonen van (oud) Fries filmmateriaal. Dit 
doet de stichting in het Fries Film & Audio Archief (FFAA). 
 
Het college heeft besloten de structurele subsidieaanvraag van stichting Centrum voor Film in Friesland af te wijzen. 

14.                               Subsidieverlening aan bloeizone Aldeboarn 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In april 2021 is er door de gemeente Smallingerland, Heerenveen, Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf 
bestuurlijke goedkeuring gegeven aan het uitvoeringsprogramma Zorgeconomie, onderdeel van de Regio Deal 
Zuidoost Friesland. Op basis van het collegebesluit van 18 oktober hebben zeven van de acht geselecteerde 
bloeizones subsidie ontvangen voor hun bloeizones.  
 
Het college heeft besloten: 

1. Volgens het uitvoeringsprogramma zorgeconomie; onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland en het 
collegebesluit van 12 juli 2022 over subsidiëring geselecteerde bloeizones, subsidie te verstrekken aan de 
geselecteerde bloeizone Aldeboarn. Dit op basis van het ingediende plan met begroting en het advies van 
het HANNN, het Healthy Ageing Network Noord-Nederland. 

2. Voor het opstarten van bloeizone Aldeboarn, volgens het ingediend projectplan, eenmalig € 50.000,- aan 
subsidie te verlenen. 
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15.                                Subsidieverlening projecten in het kader het deelproject werkgelegenheid in de zorg 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In april 2021 is er door de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Weststellingwerf, Opsterland en 
Ooststellingwerf bestuurlijke goedkeuring gegeven aan het uitvoeringsprogramma Zorgeconomie, onderdeel van de 
Regio Deal Zuidoost Friesland. De bedoeling van het deelproject Werkgelegenheid in de zorg is om samen als 
overheid, onderwijs en ondernemers te werken aan een sterke arbeidsmarkt in de zorg in de regio Zuidoost 
Friesland.  
 
Het college heeft besloten volgens het uitvoeringsprogramma Zorgeconomie, onderdeel van de Regio Deal Zuidoost 
Friesland, een incidentele subsidie te verstrekken aan de twee geselecteerde projecten binnen het deelproject 
Werkgelegenheid in de zorg. Dit op basis van de ingediende projectplannen. Het gaat om twee 
samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een sterke arbeidsmarkt in de zorg in de regio Zuidoost Friesland. 
 
En: 

a) Aan het project ‘Ik doe er toe’: Arbeidsparticipatie statushouders in de zorg in Zuidoost Friesland van 
ZuidOostZorg en Partisan Medical Mercenaries een incidentele subsidie te verlenen van € 50.000,-. 

b) Aan het project ‘De Mienskiphûskeamer de Kompenije’ van Caleidoscoop een incidentele subsidie te 
verlenen van € 50.000,-. 
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16.                                 Luchtruimherziening - informeren van de raad over de reactie op onze zienswijze 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Het college heeft een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het 
bijbehorende milieueffectrapport dat door het kabinet is opgesteld. In vervolg op alle ingediende zienswijzen is een 
reactienota opgesteld. 
 
Het college informeert de raad via een mededeling over de reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
op de zienswijze van de gemeente Ooststellingwerf op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. 

17.                                Bermmaatregelen 2022 - stand van zaken uitvoering 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college In de begrotingsraad van 6 november 2018 is besloten om graskeien aan te brengen in 2020, 2021 en 2022. Tijdens 
de raadscommissie Ruimte van 9 april 2019 is toegezegd dat er aan het eind van elk planjaar een evaluatie wordt 
gegeven over de voorgaande planjaren.  
 
Het college informeert de raad via een mededeling over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeren van de 
bermmaatregelen. 
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18.                                Aanjager laaggeletterdheid met mededeling aan raad 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college In Ooststellingwerf ligt het aantal laaggeletterden met 13-16% boven het landelijk gemiddelde. De gemeenteraad 
heeft in de Samenwerkingsagenda 2022-2026 aangegeven de aanpak hiervan belangrijk te vinden. In het vierde 
kwartaal van 2023 wordt hiervoor een integraal beleidsplan laaggeletterdheid voorgesteld. Hiervoor is een 
voldoende basisinfrastructuur nodig, wat momenteel nog niet aanwezig is. De aanjager zal hier een belangrijke rol in 
spelen. 
 
Het college stelt de raad voor: 

1. Een aanjager laaggeletterdheid conform het ‘Voorstel Aanjager Laaggeletterdheid’ aan te stellen voor de 
duur van 1 jaar. 

2. Hiervoor een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen. 
3. De financiële gevolgen te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023. 

19.                                 Besluitvorming over Woodbrookers 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Enige weken geleden is het bericht gekomen over de opnamestop bij Behandelcentrum de Woodbrookers in 
Kortehemmen. Deze stop is ingevoerd in verband met signalen over incidenten die hier plaats vonden. 
Inmiddels heeft Jeugdhulp Friesland een besluit genomen over de toekomst van Behandelcentrum 
Woodbrookers. In 2023 blijven er nog acht plaatsen JeugdzorgPlus over. Deze zijn voor jongeren met zeer 
ernstige gedragsproblemen, waarvoor nu nog geen passend alternatief is. Op korte termijn worden deze 
alternatieven voor gesloten jeugdzorg gerealiseerd. Alle jongeren in de open groepen gaan naar een andere 
passende plek. Overigens worden op dit moment geen jongeren uit onze gemeente behandeld in dit centrum. 
Het college informeert de raad via een mededeling over de besluitvorming rondom behandelcentrum De 
Woodbrookers. 
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20.                                 Uitwerking maatregelenpakket raadsbesluit € 1,25 miljoen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft bij de voorjaarsbegroting voorgesteld om € 1,25 miljoen beschikbaar te stellen in de begroting 
2023 voor lastenverlichting in het jaar 2023. Hierover vindt op 20 december 2022 besluitvorming plaats op basis van 
een initiatiefvoorstel van een hiervoor ingestelde werkgroep uit de raad. De uitvoering van de verschillende 
maatregelen is aan het college. Voor een aantal van deze maatregelen is het nodig dat er een subsidieregeling 
wordt vastgesteld. Deze liggen hier voor. 
 
Het college heeft onder voorbehoud van de vaststelling op 20 december 2022 van het initiatiefvoorstel ‘Besteding 
€1,25 miljoen DEEL A’ besloten: 
1. a. De Subsidieregeling noodfonds inwoners Ooststellingwerf 2023 vast te stellen. 
b. voor de Subsidieregeling noodfonds inwoners Ooststellingwerf 2023 het subsidieplafond vast te stellen op € 
150.000,-. 
c. aan de inkomensconsulenten mandaat te verlenen voor het verlenen en weigeren van subsidie op grond van de 
Subsidieregeling noodfonds inwoners Ooststellingwerf 2023 tot een maximum van € 10.000,- per aanvraag. 
d. aan de leden van het college mandaat te verlenen voor het verlenen en weigeren van subsidie op grond van de 
Subsidieregeling noodfonds inwoners Ooststellingwerf 2023. 
2. a. De Subsidieregeling warmteplekken Ooststellingwerf 2023 vast te stellen. 
b. voor de Subsidieregeling warmteplekken Ooststellingwerf 2023 het subsidieplafond vast te stellen op € 90.000,-. 
c. aan medewerker team Samenleving mandaat te verlenen voor het verlenen en weigeren van subsidie op grond 
van de Subsidieregeling warmteplekken Ooststellingwerf 2023. 
3. a. De Subsidieregeling stimulering kleinschalige inwoners initiatieven in verband met energiearmoede 
Ooststellingwerf 2023 vast te stellen. 
b. aan medewerker team Samenleving mandaat te verlenen voor het verlenen en weigeren van subsidie op grond 
van de Subsidieregeling stimulering kleine maatschappelijke initiatieven in verband met energiearmoede 
Ooststellingwerf 2023. 
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4. a. De Subsidieregeling noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties Ooststellingwerf 2022 vast te 
stellen. 
 b. aan medewerker team Samenleving mandaat te verlenen voor het verlenen en weigeren van subsidie op grond 
van de Subsidieregeling noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties Ooststellingwerf 2022. 
 

23.                                 VRF kaderbrief 2024-2027 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Veiligheidsregio Fryslân (VRF) werkt aan brandweerzorg, publieke (jeugd)gezondheidzorg, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Brandweer Fryslân en GGD Fryslân werken onder de koepel van de VRF. De brandweer heeft als 
hoofdtaken brandpreventie, brandbestrijding en voorlichting en ondersteuning bij rampen en ongevallen. GGD 
Fryslân heeft als hoofdtaken monitoring, signalering en advies, gezondheidsbescherming en toezicht houden op de 
publieke gezondheid bij rampen en crises. Het meerjarig financieel kader vormt de basis voor de op te stellen 
begroting. De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
resultaten die de VRF wil realiseren. 
 
Het college stelt de raad voor: 

1. In te stemmen met de kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân. 
2. Een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân 

voor het financiële kader, onder voorwaarde dat een van de scenario’s  wordt uitgewerkt in de begroting. 
3. Een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân 

over een strategisch adviseur op het onderdeel preventie, het programma Kansrijke Start en Nu niet 
Zwanger. 
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Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 

19.                                 Besluit op bezwaar afsluiten weg door het Fochteloërveen 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 27 juni 2022 heeft het college besloten om de weg door het Fochteloërveen voor 2,5 jaar af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer m.u.v. ontheffinghouders. Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend. De hoorzitting van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Ooststellingwerf was op 3 november 2022. De 
commissie heeft op 9 november 2022 haar advies gegeven. 
 
Het college heeft besloten het advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente 
Ooststellingwerf te volgen. Door: 

1. De bezwaren niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden verkeersbesluit in stand te laten. 
2. Het advies van de commissie om het verkeersbesluit aan te vullen met de termijn waar de afsluiting voor 

geldt niet over te nemen. 
En: 

1. De bezwaarmakers hiervan op de hoogte te brengen via een brief. 
2. De raad via een mededeling te informeren. 
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