Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 25 - 2016
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Ont.

1.

1687097 Zienswijze verkoop zorgvastgoed WoonFriesland
Aanleiding
Woningcorporatie WoonFriesland heeft het voornemen tot verkoop van de
intramurale zorgvastgoedportefeuille, waaronder zorgvastgoed in de
gemeente Smallingerland. Verkoop van vastgoed door woningcorporaties
is gebonden aan wettelijke regelgeving. Het vragen van een zienswijze
aan de gemeente is onderdeel van deze regelgeving. In bijgaande brief
geven wij onze zienswijze op de te verkopen zorgvastgoedcomplexen.
Besluit
Een positieve zienswijze wordt afgegeven voor de voorgenomen verkoop
van zorgvastgoedcomplexen in de gemeente Smallingerland.

Ont.

2.

1685940 Wijzigingsplan "Drachten-Stationsweg/Oudeweg extra woning"
Aanleiding
Het college heeft op 11 januari 2013 de principebereidheid uitgesproken
om onder voonwaarden planologische medewerking te verlenen aan de
bouw van een woning op het perceel DTN-02-A 14871, achter Oudeweg
98 te Drachten. De extra woning kan planologisch geregeld worden door
een wijzigingsplan in procedure te brengen.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan "DrachtenStationsweg/Oudeweg extra woning".
2. Er wordt ingestemd met de procedure voor het wijzigingsplan.

FBI

3.

1694891 Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland NV
Aanleiding
Op 24 juni a.s. is er een aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing
Friesland NV. Belangrijkste onderwerpen zijn de begroting 2017 en de
uitgifte van nieuwe aandelen B.
Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de vergaderstukken.
2. Smallingerland meldt zich af voor de vergadering.

BO

4.

1686691 Nadeelcompensatie in verband met een verkeersbesluit Zuiderhogeweg
Aanleiding
Een onderneming aan het Moleneind heeft verzocht om een
schadevergoeding in verband met een verkeersbesluit. Het
verkeersbesluit hield onder andere in de afsluiting voor gemotoriseerd
verkeer van de kruising Moleneind-Zuiderhogeweg. SAOZ adviseert om
de onderneming een schadevergoeding toe te kennen over 2014.

-2Besluit
1. Aan de onderneming wordt overeenkomstig de overwegingen vervat in
het advies van SAOZ een tegemoetkoming uit hoofde van
nadeelcompensatie toegekend van € 7.643,-- over het boekjaar 2014.
2. Onder aftrek van een eerder verstrekt voorschot wordt aan aanvrager
uitgekeerd € 2.643,-- te vermeerderen met de wettelijke rente.
3. Aanvrager wordt per brief van het besluit in kennis gesteld.
4. De schade- en advieskosten komen ten laste van het project
Drachtstervaart.
Com. 5.

1686970 Reguliere subsidie Oranjecomité
Aanleiding
Het Oranjecomité heeft onlangs haar reguliere subsidie aangevraagd voor
het mogelijk maken van activiteiten op Koningsdag. Uit de begroting blijkt
dat het subsidiebedrag dat de afgelopen jaren is verstrekt (€ 4850) niet
meer toereikend is.
Besluit
1. Het Oranjecomité wordt een subsidie verleend van € 5.500,-- voor
2016 conform subsidiebesluit.
2. Dat bedrag wordt gedekt uit reguliere middelen van de afdeling
Communicatie.

Saza 6.

1683032 Gereedmelding Torenstraat 23, Drachten
Aanleiding
De eigenaar van het gemeentelijk monument Torenstraat 23, Drachten
heeft de renovatiewerkzaamheden aan zijn pand gereedgemeld. De
woning is aan de buitenkant geschilderd en het houtwerk waar nodig
hersteld. De totale kosten hebben € 12.455,-- bedragen. De hoogte van de
definitieve bijdrage kan nu worden vastgesteld.
Besluit
1. De definitieve subsidie voor de renovatie van het gemeentelijk
monument Torenstraat 23, Drachten wordt vastgesteld op € 6.227,50
2. Verminderd met het verleende voorschot ad € 4.670,63 wordt nog een
subsidie betaald van € 1.556,87.
3. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget "monumenten en
cultuurhistorie".

Saza 7.

1684641 Vaststellen subsidie Vluchtelingenwerk noodopvang periode 4
Aanleiding
Vluchtelingenwerk heeft voor de uitvoering van de noodopvang voor de
periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 subsidie ontvangen voor
leefgeld en de juridische begeleiding. Er is een afrekening ontvangen. De
subsidie kan nu worden vastgesteld.
Besluit
1. De financiële verantwoording over 2015 wordt ter kennisgeving
aangenomen
2. De subsidie voor de juridische begeleiding van vluchtelingenwerk en
betaling van de leefgeld in 2015 wordt vastgesteld op € 89.020,--.
3. De afrekening ad. € 29.020,-- wordt gedekt binnen de hiervoor
gereserveerde middelen.

-3RMS 8.

1686695 Vervanging veegmachine nr. 17
Aanleiding
Ter vervanging van de huidige veegmachine nr. 17 is het wenselijk om
een nieuwe veegmachine aan te schaffen. In het besluit van 8 december
2015 is uw college akkoord gegaan met de aanschaf van een veegmachine. De Europese aanbesteding is inmiddels afgerond.
Besluit
1. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 177.000,-- voor de
aanschaf van een veegmachine.
2. De jaarlijkse lasten ad. € 32.400,-- worden gedekt uit de gereserveerde
middelen voor investeringen uit het vervangingsschema.
3. De boekwinst als gevolg van de verkoop van de oude veegmachine
wordt financieel en administratief verwerkt in de eerstvolgende
Concernrapportage.

Ont.

9.

1688607 Uitvoeringskrediet infrastructuur bereikbaarheid Drachten-Oost
Aanleiding
Op 28 april 2015 heeft u het schetsontwerp voor verbetering van de
doorstroming op het Ureterpvallaat vastgesteld. De aanpassing van de
infrastructuur van het Ureterpvallaat is nu aanbesteed. U wordt gevraagd
hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van het ontwerp van het Ureterpvallaat en
de gemaakte keuzes daarin;
2. Er wordt kennis genomen van de aanbesteding van de herinrichting
van het Ureterpvallaat, met bijbehorende fasering/omleidingen en
communicatie;
3. Er wordt een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 2.584.000,-4. Het krediet wordt ten laste gebracht van de gereserveerde middelen
voor de Investeringsagenda, programma Bereikbaarheid Drachten
Oost.

Saza 10.

1667200 Verantwoording Dierenasiel De Swinge 2015
Aanleiding
Dierenasiel De Swinge heeft conform de "Overeenkomst met betrekking
tot de opvang van zwerfdieren 2014" de jaarstukken over 2015 ingediend.
Besluit
1. De jaarrekening 2015 en het inhoudelijk jaarverslag 2015 van
Dierenasiel De Swinge worden voor kennisgeving aangenomen.
2. De subsidie over 2015 wordt vastgesteld op €78.302,--. Dit bedrag is
€ 6.788,-- minder dan het bevoorschotte bedrag van € 85.090,--. Het
bedrag van € 6.788,-- wordt teruggevorderd.

BFA

11.

1688646 Beantwoording raadsvraag over de "Flexibele personele schil"
Aanleiding
De fractie van het CDA heeft bij de behandeling van de Concernrapportage 2015-I (9 juni 2015) een vraag gesteld over de 'flexibele personeel
schil'. Door uw college is de toezegging gedaan de raad hier schriftelijk
over te informeren.
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Besluit
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de flexibele personele schil.
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Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst - week 24 - 2016; conform vastgesteld
1685154 Jaarrekening 2015 en begroting 2016 Stichting Veiligheidszorg Smallingerland
Aanleiding

De jaarrekening 2015 van de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland
(SVS) is door het bestuur vastgesteld en aan de gemeente aangeboden.
Deze moet nog worden goedgekeurd om de subsidie over 2015 definitief
te kunnen vaststellen. Daarnaast biedt SVS een aanvraag voor subsidie
voor 2016 inclusief bijbehorende begroting aan.
Er wordt voor 2016 een algemene subsidie van € 385.000,-- aangevraagd.
Daarnaast wordt een extra eenmalige subsidie aangevraagd van
€ 35.000,-- ter dekking van reorganisatiekosten.
Besluit

1. De jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd en de algemene subsidie
over 2015 wordt vastgesteld op € 331.000,--.
2. Er wordt voor 2016 geen eenmalige extra subsidie verstrekt ter
dekking van reorganisatiekosten.
3. In afwijking van de termijnen uit de subsidieverordening wordt een
voorlopige algemene subsidie voor 2016 van € 385.000,-- toegekend.
4. De subsidie wordt voor € 311.000,-- gedekt uit reguliere middelen. De
noodzakelijke extra subsidie ad € 54.000,-- vanwege de Wet Markt &
Overheid wordt budgettair neutraal verwerkt in de Concernrapportage
2016-II en het Beleidsplan 2017-2020. Voor het resterende
subsidiebedrag van € 20.000,-- wordt eenmalig dekking gezocht in de
Concernrapportage 2016-II.
5. Zodra SVS een gewijzigde begroting voor 2016 heeft ingediend op
basis van de wet VPB, zullen de effecten hiervan opnieuw aan het
college worden voorgelegd.
6. Pas na goedkeuring van de gewijzigde begroting door het college zal
SVS voor haar dienstverlening aan de gemeente (met terugwerkende
kracht) overheadtoeslag in rekening kunnen brengen, die vervolgens
één-op-één in mindering gebracht zal worden op de voorlopige
algemene subsidie.
Ont.

3.

1689267 Werk in uitvoering in Smallingerland
Aanleiding
Werk staat centraal in het collegeprogramma 2014-2018, dat de titel
"Samen leven, samen werken" draagt. In het collegeprogramma staan de
acties die het college wil nemen om inhoud te geven aan het programma.
De gemeenteraad heeft eind 2015 een motie aangenomen voor het
instellen van een Task Force Werkgelegenheid. De raad constateert dat
de gemeente geen kans meer onbenut mag laten om de werkgelegenheid
binnen haar eigen grenzen te stimuleren.

-5Er is een momentopname opgesteld, die laat zien op welke fronten de
gemeente actief is rond het thema "werk".
Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de notitie "Werk in uitvoering in
Smallingerland"
2. De notitie wordt in de vorm van een raadsvoorstel voorgelegd aan de
raad.
Ont.

4.

1688817 Vaststelling van de actualisatie gemeentelijk woonbeleid en woningbouwprogramma 2016-2025
Aanleiding
Het gemeentelijk woonbeleid met bijbehorend woningbouwprogramma
wordt periodiek geactualiseerd. Op 19 april 2016 heeft u de conceptactualisatie 2016-2025 vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De
definitieve actualisatie.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de Inspraaknota Actualisatie gemeentelijk
woonbeleid en woningbouwprogramma 2016-2025.
2. Er wordt ingestemd met de definitieve actualisatie.De gemeenteraad
wordt voorgesteld de actualisatie vast te stellen.

Saza 5.

1683646 Stand van zaken beleidsontwkkeling O3
Aanleiding
We zijn bezig met het ontwikkelen van een beleidsplan O3. Aan de
raad is toegezegd om hen een tussentijdse stand van zaken voor te
leggen met inzicht in de ontwikkelingen en de planning.
Besluit
De "stand van zaken; beleidsontwikkeling O3" wordt in de vorm van een
brief ter kennis gebracht van de raad.

Ont.

6.

1692425 Brief over Streekagenda aan Provinciale Staten
Aanleiding
Voor de bijeenkomst van Provinciale Staten op 29 juni 2016 staan o.a. de
behandeling van de beleidsbrief Economie van de Gastvrijheid als ook het
Gebiedsbudget op de agenda. De beleidsbrief conflicteert met eerdere
afspraken tussen provincie en Streekagenda Zuidoost Fryslân. Het
Gebiedsbudget biedt beperkte bestedingsvrijheid, doordat de middelen
gelabeld zijn.
Besluit
Er wordt ingestemd met de concept-brief van Streekagenda Zuidoost
Fryslân aan Provinciale staten van Fryslân.

