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1.

1628116 Beslissing op bezwaar – handhavingsverzoek blaffende honden
Aanleiding
Een omwonende heeft een verzoek om handhaving ingediend tegen
overlast van blaffende honden aan de Tsjerkebuorren 8 en 16 te
Drachtstercompagnie. Het verzoek is afgewezen. Tegen dit besluit is
bezwaar ingediend. De klachten over geluidsoverlast zijn in voldoende
mate onderzocht en er is geen overtreding geconstateerd. Er is geen
overmatig geblaf waargenomen. Het handhavingsverzoek is terecht
afgewezen. Er wordt dan ook geadviseerd om het bezwaar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit
1. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard.
2. Het bestreden besluit wordt in stand gelaten.
3. De belanghebbenden worden met de concept-brief op de hoogte
gesteld van het besluit.

Ont.

2.

1628110 Subsidie Region of Smart Factories (RoSF)
Aanleiding
U heeft een aanvraag gekregen om bij te dragen in het RoSF-project.
Hieraan dragen het Ministerie van E&LI, het SNN en de Noordelijke
provincies bij. Omdat Drachten een prominente plaats inneemt binnen het
RoSF en een deel van de activiteiten in de plaats komt van de activiteiten
van het Innovatiecluster heeft u op 19 januari 2016 besloten om dit project
mee te financieren als Friese bijdrage, samen met de provincie Fryslân.
Het SNN heeft de subsidiebeschikking uitgewerkt en verzoekt alle
subsidiërende partijen om deze over te nemen.
Besluit
Voor het RoSF-project wordt een subsidie verleend van € 1.260.444,-conform de – gewijzigde - beschikking.

Ont.

3.

1628111 Retaildeal ondertekenen
Aanleiding
Wij zijn benaderd voor het sluiten van een RetailDeal. Onder ondernemers
is hier draagvlak voor. In de RetailDeal committeert de gemeente zich aan
de uitgangspunten van de Retailagenda.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het ondertekenen van een RetailDeal met het ministerie van
Economische Zaken (minister Kamp) in het kader van de nationale
Retailagenda;
2. het machtigen van wethouder Ketelaar tot het ondertekenen van de
RetailDeal namens gemeente Smallingerland op (onder voor behoud)
20 april 2016.
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4.

1629299 Realisatie (tijdelijke) huisartsenpost Iendracht Opeinde, anterieure
overeenkomst
Aanleiding
De visie van de huisarts was in 2014 het realiseren van een
huisartsenpraktijk in vooralsnog één bouwlaag met daarnaast
mogelijkheden voor medische of paramedische ruimten. Ook bevat het
plan een mogelijkheid voor detailhandel in de vorm van een dagwinkel, al
dan niet gecombineerd met een broodjeshuis/café. Daarop heeft u in 2014
een principe besluit genomen. Bij de uitwerking bleek dat het plan op dit
moment niet financieel haalbaar was. Daarom wordt u nu gevraagd mee te
werken aan het tijdelijk realiseren van een huisartsenpost.
Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de aangepaste plannen voor de
Huisartsen post in Opeinde.
2. Er wordt meegewerkt aan het tijdelijk planologisch regelen van een
huisartsenpost op de lendrachtsingel in Opeinde met een
instandhoudingstermijn van 5 jaar.
3. Ingestemd wordt met het aangaan van een
grondexploitatieovereenkomst met mevrouw A. Lindeman
huisartsenpraktijk Opeinde overeenkomstig de toegevoegde
overeenkomst.
4. Binnen 2 weken na ondertekening van de overeenkomst wordt in de
Breeduit kennis gegeven van de gesloten overeenkomst. Daartoe
wordt bijgaande zakelijke beschrijving van de inhoud 6 weken ter
inzage gelegd.
5. Een krediet van € 3.000,--, zijnde de overeengekomen
exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar, wordt beschikbaar gesteld.
6. Voor de verantwoording van kosten en opbrengsten wordt een
complex geopend in het Grondbedrijf.
7. Administratieve verwerking vindt plaats bij de Concernrapportage.

Pu.

5.

1628278 Brief aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor aanpassen wetgeving
Aanleiding
PCB is de afkorting voor polychloorbyfenylen. Dit is een groep van stoffen
die zeer gevaarlijk zijn. Wereldwijd is een productieverbod van toepassing.
In onze gemeente is een bedrijf gevestigd waar PCB-houdende apparaten
worden schoongemaakt. De restproducten worden als "schoon"
afgevoerd voor recycling. In de vergunning voor dit bedrijf zijn strenge
lozingsnormen voor PCB opgenomen. Er zit een hiaat in de normering van
PCB aan schoon restmateriaal. Hierdoor is het mogelijk dat bij de
verwerkers, met de lozing van afvalwater, verhoogde concentraties PCB in
het milieu terecht komen. De normen die worden gesteld moeten voor alle
bedrijven eenduidig zijn. Ook is het belangrijk de verspreiding van PCB te
voorkomen. Wij stellen voor het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu te
vragen dit hiaat in de wetgeving aan te pakken.
Besluit
1. Wij verzoeken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het hiaat in de
wetgeving aan te pakken door het sturen van een brief.
2. Wij verzenden deze brief in afschrift aan de Tweede Kamer,
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en onze
gemeenteraad.
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6.

1631791 Besluit tot vaststelling afvalkalender
Aanleiding
In de Afvalstoffenverordening staat dat uw college de dagen en tijden
vaststelt voor het ter inzameling aanbieden van categorieën huishoudelijk
afval. Dit is geregeld via de afvalkalender. Het vaststellen van de data en
tijden vereist een besluit van uw college. Dit besluit is abusievelijk nooit
genomen. Geadviseerd wordt om de afvalkalender alsnog vast te stellen.
Besluit
De afvalkalender wordt vastgesteld.

Saza 7.

1619983 Gereedmelding renovatie monument Easterbuorren 96 in Boornbergum
Aanleiding
De eigenaar van het gemeentelijk monument Easterbuorren 96 in
Boornbergum heeft de renovatiewerkzaamheden aan zijn gemeentelijk
monument gereedgemeld. De hoogte van de definitieve bijdrage kan nu
worden vastgesteld.
Besluit
1. De subsidie voor de renovatie van het gemeentelijk monument
Easterbuorren 96 in Boornbergum wordt vastgesteld op € 6.806,70.
2. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget "monumenten en
cultuurhistorie.

Saza 8.

1629490 Aanwijzing gemeentelijk monument Torenstraat 14 in Drachten
Aanleiding
In 2015 is gestart met de procedure tot aanwijzing gemeentelijk monument
van het pand Torenstraat 14 in Drachten. Op 21 januari 2016 is dit
verzoek behandeld in de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
De commissie ondersteunt de voordracht. De eigenaar is in de
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Hiervan is geen gebruik
gemaakt. Definitieve aanwijzing van het pand Torenstraat 14 in Drachten
kan nu plaatsvinden.
Besluit
1. Er wordt besloten het pand Torenstraat 14 in Drachten aan te wijzen
tot gemeentelijk monument.
2. De zakelijk gerechtigden worden van dit besluit op de hoogte gesteld
en krijgen de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.
3. De raad wordt in kennis gesteld van dit besluit.

Ont.

9.

1631328 Parkeren Moleneind vanaf Oliemolenstraat tot Carillon
Aanleiding
Door de heropening van de Drachtstervaart willen we ook de parkeersituatie aan het Moleneind veranderen. Hiervoor is het nodig om het
aanwijzingsbesluit betaald parkeren en het aanwijzingsbesluit vergunningenparkeren aangepast vast te stellen.
Besluit
1. Het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2016 wordt vastgesteld;
2. Het aanwijzingsbesluit vergunningenparkeren 2016 wordt vastgesteld;

-43. De besluiten treden in werking op de achtste dag na de
bekendmaking.
Ont.

10.

1630765 Ondernemersprijs 2016
Aanleiding
De ondernemersprijs Drachten|Smallingerland wordt eens in de twee jaar
traditiegetrouw uitgereikt. De prijsuitreiking vindt altijd plaats tijdens een
passend evenement. De organisatie en invulling van het evenement is
voor 2016 opnieuw overgedragen aan Network Business Events (NBE) en
vindt plaats in De Lawei. De gemeente participeert hierin als
medeorganisator en sponsor.
Besluit
Voor de uitreiking van de Ondernemersprijs 2016 en de organisatie van
bijbehorend evenement, wordt een financiële bijdrage van € 6.000,-exclusief BTW beschikbaar gesteld uit de reservering Werkbudget Werken
2016.

Ont.

11.

1610480 Uitvoeringskredieten Drachtstervaart
Aanleiding
Op 10 juli 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen om
te starten met de herinrichting van het Moleneind (Drachtstervaart). In
november 2012 is het project gestart. De herinrichting van het Moleneind
bestaande uit vervanging riolering, graven vaart, aanleggen bruggen en
infra is in de afgelopen jaren opgepakt en verschillende mijlpalen zijn
gevierd. Het gehele traject is zo voorspoedig verlopen, dat het, in plaats
van in 2016, al in 2015 kon worden afgesloten. Er is sprake van een
verlies van € 92.000,-- dat in de jaarrekening 2015 wordt meegenomen.
Besluit
Er wordt kennis genomen van het afronden van het project Drachtstervaart-Oost, inclusief de financiële afwikkeling.
13 april 2016

Pu.

12.

1627936 Jaarverslag 2015, Uitvoeringsprogramma 2016, Eenheid Vergunningen en
Handhaving
Aanleiding
Elk jaar moet door het college van burgemeester en wethouders een
Jaarverslag en een Uitvoeringsprogramma "Bouwen, Ruimte en Milieu"
worden opgesteld.
Hierin moet voor de taken uit de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) inzicht worden gegeven in de uitgevoerde
activiteiten en de planning voor het komende jaar.
Besluit
1. Het Jaarverslag 2015 en het Uitvoeringsprogramma 2016 voor
"Bouwen, Ruimte en Milieu" wordt vastgesteld.
2. Het Jaarverslag/Uitvoeringsprogramma wordt ter informatie
aangeboden aan de raad.
3. Het Jaarverslag/Uitvoeringsprogramma wordt voor toetsing
aangeboden aan de provincie Fryslân.
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13.

1638293 Beheer natuurcompensatie Kraanlannen t.b.v. Polderhoofdkanaal
Aanleiding
Als voorwaarde in de Ffw-ontheffing voor openstelling van het
Polderhoofdkanaal zijn natuurcompenserende maatregelen opgenomen.
Hiertoe wordt een drietal compensatiegebieden aangelegd en bestaande
natuur opgewaardeerd. Eén van deze gebieden is de Kraanlannen bij
De Veenhoop. Er is afgesproken dat over het beheer van deze gebieden
afspraken worden gemaakt met natuurbeherende instanties. Voor effectief
beheer van de aan te leggen compensatiegebieden is een Eigendom,
Beheer en Onderhoudsplan (EBO-plan) opgesteld. Voor de
natuurcompenserende maatregelen is binnen het project grond
aangekocht van particulieren. Deze grond wordt verkocht aan
It Fryske Gea.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de beheerovereenkomst met It Fryske Gea.
2. Er wordt ingestemd met verkoop van grond aan It Fryske Gea volgens
de koopovereenkomst.
3. De jaarlijkse kosten bedragen € 4.700,-- en worden gedekt binnen de
voor dit project gereserveerde onderhoudsmiddelen.

Ont.

14.

1634504 Watergangen Vrijburgh
Aanleiding
Tijdens het bouwrijpmaken van het project Vrijburgh zijn een aantal
watergangen met bijbehorende onderhoudsstroken zo geprofileerd en
aangelegd, dat deze niet goed zijn te onderhouden volgens het reguliere
onderhoudsprogramma. Dit zorgt voor problemen bij het gemeentelijk
waterbeheer en het Wetterskip.
Besluit
1. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 25.000,-- voor het
schoonmaken en het her profileren van de watergangen in het project
Vrijburgh.
2. De kosten worden gedekt binnen de vastgestelde grondexploitatie
Vrijburgh en worden gedekt uit de post "Algemene kosten".
3. De administratieve verwerking vindt plaats bij de eerst volgende
Concernrapportage.

BO

15.

1633920 Bezwaren weigering inritvergunning
Aanleiding
De inritvergunning voorziet in het mogelijk maken van parkeren in de
voortuin. De vergunning is geweigerd met het oog op bescherming van het
uiterlijk aanzien. In bezwaar wordt gewezen op het gebrek aan
parkeerruimte, voorbeelden waarbij wel sprake is van een inrit en waarom
er geen sprake is van aantasting van het uiterlijk aanzien. De bezwaren
geven geen aanleiding om alsnog een vergunning te verlenen. De situatie
is niet uniek en er is (weliswaar op enige afstand) parkeerruimte
beschikbaar. De voorbeelden waar naar wordt verwezen zijn jaren
geleden vergund of zonder vergunning aangelegd. Geadviseerd wordt het
beroep ongegrond te verklaren.
Er is vaak discussie over het "voortuinparkeren". Om die te structureren is
het wenselijk om te kijken of hier beleid voor kan worden geformuleerd.
Beleid is ook gewenst om het verwijt van willekeur te voorkomen.

-6Besluit
1. De bezwaren worden ongegrond verklaard.
2. Om de discussie te stroomlijnen en willekeur te voorkomen wordt
ingestemd met het formuleren van beleidsregels.
Ont.

16.

1637844 Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Azeven-Noord
Aanleiding
Het te actualiseren bestemmingsplan Bedrijvenpark Azeven-Noord is klaar
voor de voorontwerpfase van inspraak en overleg. De systematiek van dit
bestemmingsplan is opgezet conform het zogeheten gemeentelijk
Handboek voor bestemmingsplannen en voldoet aan de verplichte
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de inhoud van het voorontwerp
bestemmingsplan Bedrijvenpark Azeven-Noord.
2. Het voorontwerp wordt 4 weken ter inzage gelegd voor inspraak en
wordt in het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg aan alle betrokken
instanties aangeboden.
3. Wanneer er géén inspraakreacties worden ingediend, wordt het
bestemmingsplan als ontwerp voor een periode van zes weken ter
inzage gelegd voor het mondeling en schriftelijk naar voren brengen
van zienswijzen. Eventuele zienswijzen zullen worden behandeld.

FZ

17.

1638450 Regeling dienstauto
Aanleiding
Binnen gemeente Smallingerland is de wens neergelegd om een regeling
te maken voor het gebruik van de dienstauto met chauffeur voor
collegeleden. Bij het maken van de regeling voor collegeleden is ook
gekeken naar een regeling voor de dienstauto die door medewerkers
gebruikt kan worden.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met het voorgenomen besluit tot het vaststellen
van de regeling dienstauto.
2. Het voorgenomen besluit wordt ter overeenstemming voorgelegd aan
het Georganiseerd Overleg (GO).
3. Op moment dat het GO instemt met dit advies wordt het voorgenomen
advies definitief gemaakt.

Saza 18.

1634464 Gunning werkzaamheden Brede School De Wiken
Aanleiding
De werkzaamheden voor Brede School De Wiken zijn aanbesteed. De
aannemers hebben hun prijzen uitgebracht. Het werk kan worden gegund.
Besluit
1. De werkzaamheden worden gegund onder voorbehoud dat er binnen
15 dagen na de voorlopige gunning geen bezwaren worden ingediend.
2. Er wordt ingestemd met bijgaande concept aanneemovereenkomst.
3. De kredieten voor de werkzaamheden worden administratief verwerkt.

-7Soza 19.

1637851 Afschaffen rechtmatigheidsonderzoeksformulier
Aanleiding
De gemeenteraad heeft op 1 december 2015 een motie aangenomen
waarin het college opgeroepen wordt het
rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rof) af te schaffen. De motie is door
het college overgenomen. Er is een nieuwe werkwijze geïmplementeerd.
Besluit
1. Het college neemt kennis van de nieuwe werkwijze.
2. De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels een brief.
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2.

Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst -week 14 – 2016; conform vastgesteld
1634186 Referendumverordening Smallingerland
Aanleiding
Op 2 februari 2016 is de door D66 Smallingerland ingediende motie door
de raad aangenomen.
In deze motie wordt verzocht om een verordening voor te bereiden die het
mogelijk maakt om een raadgevend referendum te houden. Deze motie
sluit aan bij het Collegeprogramma 2014-2018. In de paragraaf
"Meedenken en verbinden" staat dat uw college de raad een voorstel zal
doen waarbij tenminste de mogelijkheid wordt gegeven voor een
raadgevend referendum.
Besluit
Het concept-raadsvoorstel en -besluit vaststellen en aanbieden aan de
griffie voor behandeling in de raad.

Ont.

3.

1643604 Routekaart Duurzaam Smallingerland – stap 2: vertrek- en eindpunt,
ambities, verbindingen
Aanleiding
De raad heeft in februari 2016 de eerste stap in het proces naar de
Routekaart Duurzaam Smallingerland vastgesteld. In deze stap zijn
themavelden en actoren benoemd. In stap 2 van het proces is de
interactie gezocht met actoren, om vertrek- en eindpunt van de route te
bepalen. De uitkomst van deze interactie is vastgelegd in een rapportage.
Besluit
Het raadsvoorstel over stap 2 in het proces naar de Routekaart Duurzaam
Smallingerland 2040 wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

