Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 17 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
21 april 2016

Saza 1.

1634474 Gunning nieuwbouw gymzaal De Folgeren
Aanleiding
De bouw van een nieuwe gymzaal in de Folgeren is aanbesteed. Het werk
kan worden gegund.
Besluit
1. De werkzaamheden worden gegund aan Bouwmij Hendriks.
2. Er wordt ingestemd met bijgaande concept aanneemovereenkomst.
3. De kredieten voor de werkzaamheden worden administratief verwerkt.

Saza 2.

1637072 Aanwijzing gemeentelijk monument
Aanleiding
Vanuit Smelne's Erfskip is het verzoek gekomen, om in aanvulling op de
eerdere aanwijzingsprocedure, nog een drietal panden aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Het betreft een drietal woningen in het
buurtschap Ureterpvallaat. Gezien de grote ensemblewaarde is het van
belang voor deze panden een aanwijzingsprocedure te starten.
Besluit
1. Gestart wordt met de voorbereiding van de aanwijzingsprocedure voor
de panden Ureterpvallaat 2, 4 en 5 in Drachten.'
2. De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt gevraagd een
waardestelling te maken voor deze 3 panden.
3. De eigenaren worden in kennis gesteld van de voorbereiding van de
aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument van de panden
Ureterpvallaat 2, 4, en 5 in Drachten.
4. Smelne's Erfskip wordt in kennis gesteld van de voorbereiding van de
aanwijzingsprocedure tot aanwijzing gemeentelijk monument van deze
panden.
25 april 2016

BO

3.

1640943 Planschade MFC Oudega
Aanleiding
Aanvragers hebben een aanvraag om een tegemoetkoming in de
planschade ingediend in verband met het bestemmingsplan "MFC
Oudega". De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ)
concludeert dat aanvragers geen planologisch nadeel ondervinden en
adviseert om de aanvraag af te wijzen.
Besluit
1. De aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade in verband
met het bestemmingsplan "MFC Oudega" wordt overeenkomstig de
overwegingen vervat in het advies van SAOZ afgewezen.
2. Aanvragers worden per brief van het besluit in kennis gesteld.

-2BO

4.

1643058 Verzoek om schadevergoeding Moleneind
Aanleiding
Een onderneming aan het Moleneind heeft verzocht om vergoeding van
inkomensschade als gevolg van de werkzaamheden voor de aanleg van
de Drachtstervaart. De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken
adviseert om het verzoek af te wijzen omdat er sprake is van
voorzienbaarheid en verjaring. Bovendien ontbrak een rechtsbetrekking tot
de onroerende zaak op de peildatum.
Besluit
1. Het verzoek om schadevergoeding van een onderneming aan het
Moleneind wordt aangemerkt als een aanvraag om een
tegemoetkoming in de planschade en overeenkomstig de
overwegingen vervat in het advies van SAOZ afgewezen.
2. Aanvrager wordt per brief van het besluit in kennis gesteld.

BO

5.

1594367 Jaaruitvoeringsplan Veiligheid 2016
Aanleiding
Vorig jaar is de Kadernota Veiligheid 2015-2018 door de raad vastgesteld.
Er is daarmee ook besloten om met een jaaruitvoeringsplan Veiligheid
(JUP) te gaan werken, leder jaar zal er een nieuw JUP door het college
worden vastgesteld. In dit plan, wat voortvloeit uit de Kadernota Veiligheid,
staan doelstellingen en de bijbehorende activiteiten voor het huidige
kalenderjaar beschreven.
Besluit
Het JUP Veiligheid 2016 wordt vastgesteld.

FBI

6.

1646158 Aandeelhoudersvergadering HVC
Aanleiding
Op 2 juni 2016 is er een Algemene Aandeelhoudersvergadering van de
HuisVuilCentrale (HVC) in Alkmaar.
Besluit
1. De vergaderstukken en de (ambtelijke) toelichting worden voor
kennisgeving aangenomen.
2. De portefeuillehouder Financiën wordt gemachtigd de vergadering
namens de gemeente bij te wonen en naar bevind van zaken te
handelen.
3. De stukken worden aan de raad beschikbaar gesteld.

Saza 7.

1640639 Gereedmelding renovatie gemeentelijk monument De Kolken 89 in
Drachten
Aanleiding
De Commissie van Beheer en Administratie van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt Drachten-Nijega heeft de werkzaamheden aan het
gemeentelijk monument De Kolken 89 in Drachten gereedgemeld. De
werkzaamheden bestonden uit het vervangen van de boeidelen van een
deel van de kerk en pastorie, het vervangen van de dakbedekking van de
pastorie en het opmetselen van enkele gevels. De hoogte van de
definitieve bijdrage kan nu worden vastgesteld.

-3Besluit
1. De subsidie voor de renovatie van het gemeentelijk monument
De Kolken 89 in Drachten wordt vastgesteld op € 6.806,70.
2. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget "monumenten en
cultuurhistorie".
Soza 8.

1644519 Subsidie Stichting Jeugdsportfonds 2016
Aanleiding
De gemeenteraad heeft op 16 februari 2016 het Kindpakket
Smallingerland ingesteld. Onderdeel van dat Kindpakket is dat de
samenwerkende fondsen voor 2016 een subsidie krijgen van € 50.000,-om binnen dat Kindpakket maatwerk te leveren.
Deze subsidie wordt aan de fondsen individueel verstrekt. De fondsen
hebben voorgesteld om stichting Jeugdsportfonds € 20.000,-- toe te
kennen.
Besluit
1. Het college stemt in met het voorstel om Stichting Jeugdsportfonds
een subsidie te verstrekken van € 20.000,--.
2. De subsidie wordt ten laste gebracht van het budget voor
minimabeleid.
3. Stichting Jeugdsportfonds wordt geïnformeerd middels de conceptbeschikking.

OW

9.

1640051 Bedieningsruimte voor brugwachters Hooidamsbrug en Polderhoofdkanaal
Aanleiding
Met de heropening van het Polderhoofdkanaal Is de bediening voor
kunstwerken uitgebreid met 2 bruggen en 1 sluis. Deze 2 bruggen en de
sluis In het Polderhoofdkanaal worden op afstand bediend. De bedoeling
was om de bediening vanuit de bedieningsruimte Hooidamsbrug op
afstand te laten plaatsvinden. Deze ruimte Is echter te klein om hier met
meer dan 1 brugwachter te zitten. Afgelopen vaarseizoen Is dit opgelost
met een tijdelijke extra bedieningsruimte. Om dit definitief op te lossen,
moet de huidige bedieningsruimte worden vergroot.
Besluit
1. De ruimte voor de brugbediening wordt vergroot.
2. Hiervoor wordt een krediet van € 182.000,-- beschikbaar gesteld.
3. De bediening wordt uitgevoerd met eigen opgeleid personeel van de
afdeling Openbare Werken, medewerker algemene dienst.
4. Voor de uitvoering van onderhoudswerk wordt personeel van derden
Ingehuurd. Hiervoor wordt voorlopig een bedrag van € 20.000,-beschikbaar gesteld.
5. De kosten worden gedekt ten laste van de structureel gereserveerde
middelen voor het Polderhoofdkanaal.
26 april 2016

Saza 10.

1648296 Advies fusietoets
Aanleiding
Het schoolbestuur van de Montessorischool verzoekt uw college te
adviseren over een bestuurlijke fusie, Het bestuur van de Noorderbasis is
voornemens een school in Ureterp onder zijn bestuur te nemen.

-4In beide gevallen dient het college advies uit te brengen aan het betrokken
schoolbestuur op basis van de Wet op het Primair Onderwijs.
Besluit
1. Ingestemd wordt met de voorgestelde fusies.
2. Betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd over het gemeentelijk
standpunt via concept-brieven.

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 18 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
2 mei 2016

Saza 1.

1618047 Beschikbaar stellen budget Fair Trade campagne
Aanleiding
In het Beleidsplan 2016-2019 is € 7.500,-- gereserveerd voor het vervolg
van de Fair Trade campagne. Daarvan is € 5.000,-- bestemd voor
ambtelijke ondersteuning en € 2.500,-- voor activiteiten van de FT
werkgroep. De ambtelijke ondersteuning is inmiddels geregeld en de
werkgroep gaat verder met haar activiteiten. Het budget dat hiervoor
bedoeld is moet beschikbaar worden gesteld door het college.
Besluit
1. Voor het vervolg van de Fair Trade campagne wordt € 7.500,-beschikbaar gesteld.
2. Dekking vindt plaats uit de gereserveerde middelen Fair Trade
campagne.

Saza 2.

1646546 Groot onderhoud zwembad en sporthallen 2016
Aanleiding
Het Sportbedrijf vraagt om een bijdrage voor groot onderhoud sporthallen
en zwembad 2016. Dit op basis van de activiteitenafspraken en het
contract.
Besluit
1. Er wordt een bijdrage van € 45.427,-- toegekend voor het uitvoeren
van groot onderhoud 2016 aan de gemeentelijke sporthallen en
gymzalen.
2. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen onderhoud
sporthallen (€ 32.040,--) en de reguliere middelen voor onderhoud
onderwijshuisvesting (€ 13.387,--).
3. Er wordt een bijdrage van € 45.110,-- toegekend voor het uitvoeren
van groot onderhoud aan het zwembad.
4. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor groot
onderhoud zwembad.

Saza 3.

1644128 Afronding pilot VVE-thuis
Aanleiding
In 2015 hebben we op de Brede School De Wiken in het kader van VVE
een pilot gedraaid met het programma VVE-thuis. De Brede School heeft
een eindverslag met financiële verantwoording aangeleverd.

-5Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van het eindverslag.
2. Er is een bedrag van € 31.600,-- bevoorschot. Daarvan is € 20.764,-gebruikt. De subsidie wordt vastgesteld op € 20.764,--. Het resterend
bedrag (€ 10.836,--) wordt teruggevorderd.
Saza 4.

1644422 Vaststelling VVE-subsidie MOS 2015 en Boekstart
Aanleiding
MOS heeft een financiële verantwoording ingediend voor de besteding van
de VVE-subsidie in 2015. MOS heeft ook een inhoudelijk en financiële
verantwoording ingediend voor de invoering van Boekstart op 5
VVE-peuterspeelzaallocaties.
Besluit
1. De VVE-subsidie voor de MOS over 2015 wordt vastgesteld op
€ 388.939,--. Er was een bedrag van € 395.142,-- bevoorschot. Het
resterende budget (€ 6.203,--) wordt teruggevorderd.
2. De eenmalige subsidie voor Boekstart op de VVE-peuterspeelzalen
wordt vastgesteld op € 15.069,--. Er was een bedrag van € 15.419,-bevoorschot. Het resterende budget à € 350,-- wordt teruggevorderd.

Soza 5.

1651143 Benoeming lid van de Cliëntenraad Smallingerland Participatiewet
Aanleiding
Op grond van het huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad
Smallingerland Participatiewet, wordt een lid van de Cliëntenraad door het
college benoemd voor de duur van de zittende raad.
De benoeming vindt plaats op voordracht van de Cliëntenraad. Er is een
zetel vacant voor een ervaringsdeskundige. De Cliëntenraad heeft nu de
heer A. Eijgelaar voorgedragen als lid (op persoonlijke titel) van de
Cliëntenraad.
Besluit
De heer A. Eijgelaar wordt benoemd als lid van de Cliëntenraad
Smallingerland Participatiewet voor de duur van de zittende raad.

Ont.

6.

1650566 Voorlopige ISV3-subsidiebeschikkingen voor de wijkvernieuwing
Robijnekamp in Drachten
Aanleiding
De provincie heeft voorlopige ISV3-subsidiebeschikkingen toegestuurd
voor de wijkvernieuwing Robijnekamp. Voor de eerste fase is een
gewijzigde beschikking ontvangen. De subsidie van € 41.000,-- is gelijk
gebleven, maar de voorwaarden voor definitieve vaststelling zijn gewijzigd.
Voor de tweede en derde fase van de wijkvernieuwing zijn voorlopige
subsidiebeschikkingen ontvangen van in totaal € 307.500,--.
Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de gewijzigde voorlopige
ISV3-subsidiebeschikking van € 41.000,-- voor de eerste fase
wijkvernieuwing Robijnekamp in Drachten.
2. Er wordt kennisgenomen van de voorlopige
ISV3-subsidiebeschikkingen van € 167.000,-- en € 140.500,-- voor
respectievelijk de tweede en derde fase van de wijkvernieuwing
Robijnekamp.

-63. De subsidiebedragen worden toegevoegd aan de Reserve Wonen
voor het project Robijnekamp. De financiële en administratieve
verwerking vindt plaats in de eerstvolgende Concernrapportage.
Ont.

7.

1648887 Verkoop perceel bouwgrond Kerkstraat
Aanleiding
Langs de Kerkstraat ten zuiden van de winkel van Livera ligt een perceel
bouwgrond. Voor de bebouwing is reeds een omgevingsvergunning
verleend. Uw college moet nog wel instemmen met de verkoop en de
financiële consequenties
Besluit
1. Ingestemd wordt met de verkoop van dit perceel.
2. Voor de met deze verkoop samenhangende kosten wordt een krediet
beschikbaar gesteld.
3 mei 2016

Ont.

8.

1643393 Zienswijze MER N358
Aanleiding
De provincie wil van De Skieding (de N358 tussen Surhuisterveen-A7) een
veilige, snelle en comfortabele weg maken die past in de omgeving. Deze
provinciale weg loopt deels door onze gemeente.
Voor beoordeling van verschillende varianten heeft de provincie een MER
opgesteld. Deze ligt tot en met 25 april 2016 ter inzage.
Besluit
1. Het college neemt kennis van het "Milieueffectrapport N358
Surhuisterveen-A7" d.d. 10 februari 2016.
2. De zienswijze wordt bij de provincie Fryslân ingediend.

Saza 9.

1647790 Subsidieverzoek renovatie gemeentelijk monument J.M. Houwenstraat 42
in Drachten
Aanleiding
De eigenaren van het gemeentelijk monument J. M. Houwenstraat 42 in
Drachten hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de kosten
van het gemeentelijk monument J. M. Houwenstraat 42 in Drachten. De
werkzaamheden bestaan uit buitenschilderwerk, vervanging dakpannen,
mastgoot en beglazing en renovatie van de schoorsteen.
Besluit
1. Er wordt een subsidie verleend van € 6.806,70 in de kosten van
renovatie van het gemeentelijk monument J. M. Houwenstraat 42 in
Drachten.
2. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget "monumenten en
cultuurhistorie".

RMS 10.

1653189 Vervanging houtversnipper combinatie van de cluster Groenvoorziening
Aanleiding
Ter vervanging van de huidige houtversnipperaar van de cluster
Groenvoorziening is het wenselijk om een kraan ingevoerde
houtversnipper combinatie aan te schaffen.

-7Besluit
1. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 116.000,-- voor de
aanschaf van een kraan ingevoerde houtversnipper combinatie.
2. De jaarlijkse lasten ad € 22.400,-- worden gedekt uit de gereserveerde
middelen voor investeringen uit het vervangingsschema (€ 6.100,--) en
reguliere middelen binnen het programma Leefomgeving (€ 16.300,--).
De boekwinst als gevolg van de verkoop van de oude
houtversnipperaar wordt financieel en administratief verwerkt in de
eerstvolgende Concernrapportage.
RMS 11.

1653188 Vervanging ondergrondse containers
Aanleiding
In de gemeente staan 145 ondergrondse containers voor restafval. Van de
145 zijn er 109 van de firma Bwaste. De resterende 36 zijn van twee
verschillende leveranciers. Van 1 soort container is het nadeel dat het
gebruik niet te controleren is door het ontbreken van een registratiesysteem. Bij de ander hebben problemen met onderdelen die niet meer
leverbaar zijn. Aanschaf van containers van Bwaste (die nog onder de
aanbesteding van 2014 valt) biedt een oplossing voor beide problemen.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de aanschaf van 36 ondergrondse containers
voor restafval.
2. Er wordt een krediet van € 171.000,-- beschikbaar gesteld voor de
aanschaf van ondergrondse containers.
3. De jaarlijkse kapitaallasten voor de ondergrondse containers ad
€ 24.000,-- worden gedekt binnen de afvalstoffenheffing (€ 171.000,-10 jaar lineair).
4. De eenmalige kosten voor plaatsing, aankleding containers en post
onvoorzien ad € 60.000,-- worden gedekt uit de voorziening
Afvalstoffenheffing.

Saza 12.

1644024 Doorontwikkeling Slim telefoonboek
Aanleiding
De Friese gemeenten werken samen bij de uitvoering van de Jeugdwet.
Eén van de onderdelen waarop samengewerkt wordt, is de applicatie Slim
Telefoonboek. Voor de doorontwikkeling van het Slim Telefoonboek is
moet de overeenkomst worden ondertekend.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de overeenkomst "doorontwikkeling Slim
Telefoonboek".
2. De burgemeester van de gemeente Leeuwarden, de heer
drs. F.J. Crone, wordt gemandateerd om namens gemeente
Smallingerland de overeenkomst te ondertekenen

OPENBARE BESLUITENLIJST

Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 26 april 2016
Afd.

Nr.

Alg.

1.

Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst -week 16 - 2016; conform vastgesteld

-8-

Ont.

2.

1647781 Beantwoording raadsvragen 5 april 2016 Financieringsregeling huur
Aanleiding
Op 5 april jl. heeft het college antwoord gegeven op de vragen van
GroenLinks over de Financieringsregeling voor kleine huurprojecten van
de Provincie Fryslân. De fracties van GroenLinks, PvdA en FNP hebben
aanvullende vragen gesteld. Afgesproken is deze vragen schriftelijk te
beantwoorden.
Besluit
Er wordt ingestemd met de schriftelijke reactie op de vragen over de
Financieringsregeling huur.

Saza 3.

1618645 Beleidsregels Beschermd wonen maatschappelijke opvang en
Vrouwenopvang
Aanleiding
Sinds 1 januari 2015 zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en
beschermd wonen onderdeel van de Wmo 2015. Met de
centrumconstructie Sociaal domein Fryslân is geregeld dat taken op het
gebied van beleidsvoorbereiding en inkoop en het afgeven van
beschikkingen door SDF worden uitgevoerd. Voor het jaar 2016 zijn de
beleidsregels Beschermd wonen en Opvang door het college van
Leeuwarden vastgesteld. Het is nodig voor een goede uitvoering van het
mandaat, dat ons college van deze beleidsregels kennis neemt en
verwerkt in de eigen beleidsregels.
Besluit
1. Besluit kennis te nemen van de beleidsregels Beschermd wonen en
Opvang en deze te verwerken in de eigen beleidsregels Wmo, inclusief
onze kanttekeningen.
2. Besluit het college van de gemeente Leeuwarden hiervan schriftelijk in
kennis te stellen.

Soda 4.

1644514 Subsidie Stichting Jeugdcultuurfonds 2016
Aanleiding
De gemeenteraad heeft op 16 februari 2016 het Kindpakket
Smallingerland ingesteld. Onderdeel van dat Kindpakket is dat de
samenwerkende fondsen voor 2016 een subsidie krijgen van € 50.000,-om binnen dat Kindpakket maatwerk te leveren. Deze subsidie wordt aan
de fondsen individueel verstrekt. De fondsen hebben voorgesteld om
stichting Jeugdcultuurfonds € 10.000,-- toe te kennen.
Besluit
1. Het college stemt in met het voorstel om Stichting Jeugdcultuurfonds
een subsidie te verstrekken van € 10.000,--.
2. De subsidie wordt ten laste gebracht van het budget voor
minimabeleid.
3. Stichting Jeugdcultuurfonds wordt geïnformeerd middels de conceptbeschikking.

-9Soza 5.

1644526 Subsidie Stichting Leergeld 2016
Aanleiding
De gemeenteraad heeft op 16 februari 2016 het Kindpakket
Smallingerland Ingesteld. Onderdeel van dat Kindpakket is dat de
samenwerkende fondsen voor 2016 een subsidie krijgen van € 50.000,-om binnen dat Kindpakket maatwerk te leveren. Deze subsidie wordt aan
de fondsen individueel verstrekt. De fondsen hebben voorgesteld om
Stichting Leergeld € 20.000,-- toe te kennen.
Besluit
1. Het college stemt In met het voorstel om Stichting Leergeld een
subsidie te verstrekken van € 20.000,--.
2. De subsidie wordt ten laste gebracht van het budget voor
minimabeleid.
3. Stichting Leergeld wordt geïnformeerd middels de conceptbeschikking.

