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1.

1550257 Productenraming 2016
Aanleiding
Het vaststellen van de Productenraming 2016 is een wettelijke plicht in het
BBV. Met de vaststelling van het Beleidsplan 2016-2019 met daarin de
productenraming heeft het college aan deze verplichting voldaan.
De productenraming is een afzonderlijk boekwerk, met daarin een
overzicht van alle reserveringen, als ook van alle reserves en hun
verplichtingen.
Een deel van de reserveringen heeft een financieel-technische oorsprong.
Formeel is echter een collegebesluit nodig om ze beschikbaar te stellen.
Evenals vorig jaar wordt een lijst aan het college voorgelegd om deze
reserveringen in één generiek besluit beschikbaar te stellen.
Besluit
1. De productenraming 2016 wordt vastgesteld.
2. De reserveringen uit de separate bijlage worden als budget
beschikbaar gesteld.
3. De uurtarieven 2016 voor detachering van medewerkers worden
vastgesteld.

Ont.

2.

1549640 Bestemmingsplan Vrijburgh
Aanleiding
Het ontwerp-bestemmingsplan Vrijburgh heeft ter inzage gelegen voor
zienswijzen. Er zijn géén zienswijzen binnengekomen. De vervolgstap is
om het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te
leggen.
Besluit
1. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
Vrijburgh gewijzigd vast te stellen.
2. De gemeenteraad wordt voorgesteld op grond van artikel 6.12 lid 2
onder a van de Wet op de ruimtelijke ordening géén exploitatieplan
vast te stellen voor het bestemmingsplan Vrijburgh.

Ont.

3.

1548060 Vaststelling subsidie voorzieningenplein Kinderboerderij De Naturij
Aanleiding
De penningmeester van Stichting Kinderboerderij/natuur- en
milieucentrum De Naturij heeft de afrekening van de realisatie van een
nieuw voorzieningenplein ingediend. Daarbij is gevraagd om uitbetaling
van de subsidie van € 17.000,--.
Besluit
1. De subsidie voor een nieuw voorzieningenplein voor De Naturij wordt
vastgesteld op € 17.000,--.
2. Dit bedrag wordt gedekt uit reeds eerder beschikbaar gestelde
middelen.

-23. De Stichting wordt schriftelijk van uw besluit op de hoogte gebracht.
Ont.

4.

1546390 Resultaten International Welcomecenter North (IWCN)
Aanleiding
Het IWCN geeft bijgaande evaluatie van de activiteiten en verzoekt om de
toegezegde bijdrage over te maken.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de evaluatie.
2. De toegezegde bijdrage ad € 2.108,-- wordt overgemaakt.

Saza 5.

1548423 Subsidie renovatie monument Torenstraat 23 te Drachten
Aanleiding
De eigenaar van het gemeentelijk monument Torenstraat 23 te Drachten
heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage in de kosten van renovatie
van dit pand.
De werkzaamheden bestaan uit het schilderen van de buitenkant van de
woning.
Besluit
1. Er wordt een subsidie verleend van € 6.227,50 in de renovatiekosten
van het pand Torenstraat 23 te Drachten.
2. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget "monumenten en
cultuurhistorie".

Saza 6.

1538864 Convenant verwijsindex
Aanleiding
In 2009 hebben de Friese gemeenten een convenant Vif ZiZeo
vastgesteld. In dit convenant was de werkwijze rondom de Verwijsindex
vastgelegd. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat risicomeldingen
over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Als gevolg van de invoering van
de Jeugdwet is aanpassing van het convenant noodzakelijk. Hierbij wordt
het nieuwe convenant aan u voorgelegd.
Besluit
1. Instemmen met het afsluiten van het Convenant "VIP Zizeo
Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs".
2. De burgemeester mandateert de wethouder Jeugd het Convenant "VIF
ZiZeo Verwijsindex Fryslân Zicht op Zorg en Ondenwijs" namens de
gemeente Smallingerland te ondertekenen.

Ont.

7.

1548149 Regionale woningmarktindeling Fryslân
Aanleiding
De Woningwet 2015 bevat nieuwe bepalingen voor het werkgebied van de
woningcorporaties. Doel Is om de lokale verankering van
woningcorporaties te versterken. Aan gemeenten is gevraagd om voor
1 juli 2016 voorstellen te doen over de door hen gewenste regio-indeling,
waarna de minister de indeling in regio's vaststelt. De Friese gemeenten
hebben een breed gedragen voorstel voor een woningmarktindeling in
Fryslân opgesteld. Het voorstel wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan
alle Friese gemeenten.

-3Besluit
1. In te stemmen met het voorstel aan de minister om:
- de vierentwintig Friese gemeenten op grond van artikel 41, lid d
van de Woningwet aan te wijzen als kernwerkgebied voor de
woningcorporaties: Stichting Woningbouw Achtkarspelen,Woon
Friesland, Wonen Noordwest Friesland, Accolade, Thus Wonen,
Wonen Zuidwest Friesland, Lyaemer Wonen, Elkien, De
Bouwvereniging en Woningstichting Weststellingwerf;
- op grond van artikel 41 c, tweede lid woningcorporatie De Veste uit
Ommen ontheffing te verlenen van het verbod genoemd in het
eerste lid van dat artikel voor het grondgebied van de gemeente
Terschelling;
- op grond van artikel 41 c, tweede lid woningcorporatie Actium uit
Assen ontheffing te verlenen van het verbod genoemd in het eerste
lid van dat artikel voor het grondgebied van de gemeente
Ooststellingwerf.
2. Over het voorstel een zienswijze te vragen aan de Friese
woningcorporaties, de Vereniging van Friese Woningcorporaties
(VFW), de huurdersbelangenorganisaties van de Friese
woningcorporaties en aan woningcorporaties buiten Friesland met
bezit in één of meer Friese gemeenten (Actium, De Veste, Vestia en
Mooiland).
3. De gemeente Heerenveen, namens de Friese gemeenten te
mandateren, om de bovenstaande zienswijzen te vragen aan de
betrokken organisaties en te behandelen.
4. De raad te informeren middels de concept-brief.
Soza 8.

1550249 Vaststelling Participatiebesluit gemeente Smallingerland 2016
Aanleiding
Er is door uw college een aantal nieuwe beleidsregels vastgesteld in het
kader van de re-integratie van de doelgroep van de Participatiewet zoals
de beleidsregel proefplaatsing, de beleidsregel werknemersvoorzieningen
en de beleidsregel job-coaching. Daarnaast is door uw college besloten
een premie deeltijdwerk in te voeren.
Deze beleidsregels en het nieuwe instrument deeltijdpremie worden
opgenomen in het Participatiebesluit Gemeente Smallingerland.
Besluit
Er wordt ingestemd met het Participatiebesluit gemeente Smallingerland
2016.

Soza 9.

1550251 Eindrapportage Werkgroep Herstructurering Sociale Werkvoorziening
Aanleiding
De eindrapportage van de Werkgroep Herstructurering Sociale
Werkvoorziening waarin de strategische ontwikkelrichting van het bestuur
van de GR SW Fryslân voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening
voor de komende jaren is uitgewerkt is 15 december 2015 in de raad
besproken. De raad heeft unaniem ingestemd met het standpunt van uw
college. Dit standpunt is dat uw college instemt met de in de
eindrapportage geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Dit was
echter een voorlopig standpunt. Uw college heeft besloten dat uw college
na behandeling in de raad het standpunt definitief bepaalt. Aangezien de
raad met uw standpunt instemt kan uw reactie nu definitief conform het
voorlopige strandpunt worden vastgesteld. Dit standpunt is verwoord in de
concept-brief.

-4De definitieve vaststelling van de eindrapportage is geagendeerd voor de
bestuursvergadering van het DB en van het AB van de GR SW Fryslân op
22 januari 2016.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de in de eindrapportage van de werkgroep
Herstructurering sociale werkvoorziening geformuleerde conclusies en
aanbevelingen.
2. Er wordt ingestemd met de reactie zoals verwoord in de concept-brief.
Saza/ 10.
FBI

1554987 Formatie Sociaal Domein
Aanleiding
In 2014 en 2015 is extra inzet gepleegd op de voorbereiding en
transformatie van onze nieuwe taken in het sociaal domein. Voor de
komende tijd komt het accent te liggen op de transformatie. Wij voorzien
dat dit op onderdelen vraagt om extra personele inzet. Dit kan niet worden
opgevangen binnen de reguliere formatie.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de inzet van extra personeel voor de
transformatie in het Sociaal Domein.
2. De kosten (indicatief € 300.000,--) worden gedekt uit het
veranderbudget Sociaal Domein 2016.

OPENBARE BESLUITENLIJST

Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 5 januari 2016
Afd.

Nr.

Alg.

1.

Saza 2.

Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst -week 51, 52 en 53 – 2015; conform
vastgesteld
1546949 Kwartaalrapportage Sociaal Domein naar de raad
Aanleiding
Per kwartaal wordt de raad door het college geïnformeerd over de stand
van zaken in het Sociaal Domein (Participatiewet/Wmo 2015/Jeugdwet). In
deze 3e rapportage zijn kengetallen opgenomen van 1 januari 2015 tot en
met 30 september 2015.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de inhoud van de rapportage Sociaal Domein
3e kwartaal 2015.
2. De rapportage wordt ter informatie verzonden aan de raad.

Ont.

3.

1551428 Routekaart duurzaam Smallingerland 2040 - stap 1: krachtenveld- en
netwerkanalyse
Aanleiding
De raad heeft 15 september 2015 de procesnotitie Operationaliseren
duurzaamheidsdoelen Smallingerland vastgesteld. Het resultaat van de
uitvoering van deze procesnotitie is een routekaart naar een duurzaam

-5Smallingerland in 20140. De eerste stap in het proces is een krachtenvelden netwerkanalyse. Deze analyse is verricht.
Besluit
Het raadsvoorstel over de krachtenveld- en netwerkanalyse voor de
Routekaart duurzaam Smallingerland 2040 wordt aan de gemeenteraad
aangeboden.
Ont.

4.

1549639 Uitspraak raad van State – bestemmingsplan "Drachten-Tussendiepen en
Noorderhogeweg"
Aanleiding
Op 20 mei 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "DrachtenTussendiepen en Noorderhogeweg" vastgesteld. Tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan is beroep ingesteld door twee partijen. Op 9
september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State hierover een uitspraak gedaan.
Besluit
1. Neem kennis van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State over de ingediende beroepen tegen het
bestemmingsplan "Drachten-Tussendiepen en Noorderhogeweg".
2. Neem kennis van de notitie "Drachten-Tussendiepen en
Noorderhogeweg" waarin de uitspraak van de Raad van State nader is
uiteengezet met de mogelijke vervolgstappen.
3. Stem in met de concept-brief waarin de gemeenteraad wordt
geïnformeerd over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State en van de Rechtbank.

OW

5.

1534534 Aanvullend uitvoeringsbudget Raadhuisplein
Aanleiding
De herinrichting van het Raadhuisplein is september 2013 in uitvoering en
kan volgend jaar worden afgerond.
De post Onvoorzien blijkt ontoereikend om de uitvoering te kunnen
afronden. Er is daarom aanvulling op het uitvoeringsbudget nodig.
Besluit
1. Er wordt een bedrag van € 152.000,-- beschikbaar gesteld vanuit de
gereserveerde centrummiddelen als aanvullend budget voor de
herinrichting van het Raadhuisplein e.o.
2. Eén en ander wordt administratief verwerkt in de jaarrekening 2015.

Soza 6.

1539156 Kindpakket Smallingerland
Aanleiding
In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat het college
specifiek beleid wil formuleren voor de problematiek rond armoede in
gezinnen met kinderen. In dit advies wordt voorgesteld om hiervoor een
Kindpakket Smallingerland in te stellen en de bestaande Regeling
Maatschappelijke Participatie in te trekken.
Besluit
1. Met ingang van 1 januari 2016 is er een Kindpakket Smallingerland
zoals omschreven in bijgevoegde notitie.
2. Uitvoering vindt plaats door de afdeling Sociale Zaken.

-63. Begin 2016 start een onderzoek naar de mogelijkheden van
overheveling van de uitvoering naar de samenwerkende fondsen.
4. Aan de drie samenwerkende fondsen wordt een subsidie van
€ 50.000,-- verstrekt voor het jaar 2016.
5. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Regeling Maatschappelijke
Participatie Smallingerland ingetrokken.
6. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Individuele Inkomenstoeslag
vastgesteld op € 375,-- voor een alleenstaande (ouder) en € 450,-voor gehuwden/samenwonenden.
7. De kosten van dit besluit worden gedekt uit de bestaande budgetten.
8. Het Kindpakket Smallingerland wordt voorgelegd aan de Raad.

