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Saza 1.

1696607 Vaststelling subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland 2015
Aanleiding
Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN) heeft de subsidie
over 2015 inhoudelijk en financieel verantwoord. De subsidie kan op basis
van deze stukken worden vastgesteld.
Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de ingediende stukken.
2. De subsidie over 2015 voor VWNN wordt vastgesteld op €110.000,--.

Ont.

2.

1699303 Deelname pilot Regionale Energiestrategie Fryslân
Probleemstelling
Het Rijk heeft vijf regio's in Nederland uitgekozen als pilotregio voor het
Samenwerkingsprogramma Regionale energiestrategie. Fryslân is hier
één van. Doel is om een regionale ambitie en uitvoeringsprogramma op te
stellen voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050. De
regionale pilot start na het ondertekenen van een regiocontract door
betrokken partijen (alle Friese gemeenten, provincie Fryslân en
Wetterskip) met de VNG. Er wordt gevraagd om bestuurlijke instemming
vóór 15 juli 2016.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met vaststelling van het regiocontract Pilot
regionale energiestrategie Fryslân.
2. Het college van de gemeente Leeuwarden wordt gemachtigd om
namens gemeente Smallingerland het regiocontract voor de pilot met
de VNG te ondertekenen.

Pu.

3.

1698537 Aanstelling onbezoldigde ambtenaren met opsporingsbevoegdheid
Aanleiding
U heeft op 15 december 2015 het voornemen uitgesproken om personen
als onbezoldigd ambtenaar aan te stellen voor de functie van
toezichthouder met opsporingsbevoegdheid. De GR en de Raad stemmen
met uw voornemen in.
Besluit
1. Personen worden als onbezoldigd ambtenaar aangesteld in de functie
toezichthouder met opsporingsbevoegdheden voor de flexibele schil
en voor het bieden van opleidingsfaciliteiten met een maximum van 25
personen.
2. De lokale driehoek wordt dit besluit meegedeeld.

-2Pu.

4.

1700259 Intrekken last onder dwangsom
Aanleiding
Op 21 december 2015 is een last onder dwangsom opgelegd aan een
agrarisch bedrijf op het adres Polderdyk 33 in De Tike, omdat er nog een
ongekeurde bovengrondse gasolietank in gebruik was. De tank is
inmiddels gesaneerd volgens de regels. Ook is er een nieuwe tank
geïnstalleerd en hebben we de certificaten van sanering en installatie
ontvangen. Het beoogde doel is bereikt en daarom kan het
dwangsombesluit worden ingetrokken.
Besluit
1. Het besluit van 21 december 2015 wordt ingetrokken, waarbij een last
onder dwangsom is opgelegd aan het bedrijf aan de Polderdyk 33 in
De Tike omdat het bedrijf de overtredingen definitief ongedaan heeft
gemaakt.
2. Er worden geen dwangsommen geïnd.

Pu.

5.

1700769 Beantwoording raadsvraag over Welstand- en reclamenota Smallingerland
2014
Aanleiding
Op 9 juni 2015 heeft de gemeenteraad de Welstand- en reclamenota
Smallingerland 2014 vastgesteld. Daarbij heeft de wethouder toegezegd
de Raad schriftelijk te informeren over het feit waarom de aanwijzing van
welstandsvrije gebieden hier niet in is meegenomen. De beantwoording
van deze vraag is in eerste instantie in de termijnagenda opgenomen. De
griffie heeft verzocht om de gemeenteraad in briefvorm te antwoorden.
Besluit
Er wordt ingestemd met de concept-brief aan de gemeenteraad.

BO

6.

1697415 Gebruik briefadres rechtspersoon
Aanleiding
Als burgers geen woonadres hebben, kunnen zij voor hun inschrijving in
de basisregistratie personen onder voorwaarden een briefadres kiezen.
Een briefadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon of bij een
rechtspersoon (art. 2.42 Wet basisregistratie personen, hierna: Wet brp).
Voor rechtspersonen geldt dat deze hun zetel in Nederland moeten
hebben en dat zij door het college aangewezen moeten zijn om als
briefadresgever op te treden. Philips is aangesloten bij het International
Welcome Center North (IWCN) en heeft een verzoek gedaan om als
briefadresgever te mogen optreden. Zo kan Philips buitenlandse
kennismigranten ondersteunen door tijdelijk hun briefadres te geven. Gelet
op de deelname van de gemeente Smallingerland sinds juni 2014 aan het
IWCN, wordt geadviseerd in te stemmen met het verzoek van Philips.
Besluit
1. De bij het IWCN aangesloten rechtspersoon Philips Consumer
Lifestyle BV aan te wijzen als rechtspersoon die in de gemeente
briefadresgever voor de basisregistratie personen kan zijn.
2. Philips Consumer Lifestyle BV toe te staan het adres Oliemolenstraat 5
te Drachten als briefadres te gebruiken.
3. Philips Consumer Lifestyle BV te informeren over de verplichtingen die
zij als briefadresgever op zich neemt.
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Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 5 juli 2016
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Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst -week 26 - 2016; conform vastgesteld
1692542 Herinrichting Van Haersmasingel en Van Haersmaplein
Aanleiding
Tijdens de drukbezochte inloopbijeenkomst van 26 januari 2016 zijn de
bewoners van de wijk Noord-Oost geïnformeerd over de plannen voor de
Schwartzenberghlaan, de Van Haersmasingel en Van Haersmaplein en
een deel van de Wielewalen en de verruiming van de waterpartij in
De Wiken. Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst ontving uw college
17 februari 2016 een brief van een aantal bewoners van het
Van Haersmaplein met het verzoek het ontwerp aan te passen.
Besluit
1. Ingestemd wordt met de aanpassing van het ontwerp voor het
Van Haersmaplein d.d. 15 juni 2016.
2. Ingestemd wordt met de beantwoording van de brief van de bewoners
van het Van Haersmaplein.

BO

3.

1696766 Vaststellen paragraaf Sociaal Return on Investment
Aanleiding
In Fryslân is de afgelopen twee jaar gewerkt aan de Friese eis voor Social
Return, waarmee Fryslân (arbeidsmarktregio Fryslân en Provincie Fryslân)
werkgevers faciliteren met één uniform beleid en uniforme werkwijze voor
Social Return. Per oktober 2015 is de Friese eis opgemaakt voor besluitvorming in uw college. Door nieuwe Europese richtlijnen en het herzien
van Nederlandse moest de Friese eis kritisch tegen de nieuwe wetgeving
en gerelateerde richtlijnen worden gehouden. Getracht is dit inhoudelijke
wijzigingsproces van de Friese eis zowel ambtelijk als bestuurlijke te
borgen. Betrokken wethouders, managers, beleidsmedewerkers, inkoop
en uitvoering zijn gedurende dit proces (vanaf maart 2016) inhoudelijk
geïnformeerd en waar nodig bevraagd voor commitment. Zoals
afgesproken in VFG-verband wordt de paragraaf nu ter vaststelling
voorgelegd.
Besluit
1. De paragraaf Social Return on Investment wordt vastgesteld.
2. De raad wordt over de paragraaf geïnformeerd.

Soza 4.

1701342 Uitvoeringsplan Participatiewet 2016-2017
Aanleiding
Bijgevoegd is het uitvoeringsplan Participatiewet 2016-2017. Dit plan moet
jaarlijks op grond van de Participatiewetverordening worden opgesteld. Dit
uitvoeringsplan biedt een concrete uitwerking van de visie en ambities
zoals geformuleerd in de beleidsnota Participatiewet
"Meidwaan/Meedoen".

-4Die nota is onderdeel van de kadernota 'Samen voor elkaar' waarin de
integrale aanpak sociaal domein wordt beschreven. In het uitvoeringsplan
zoals deze nu voorligt wordt een uitwerking gegeven aan de visie
"iedereen doet mee in de gemeente Smallingerland" op de terreinen werk
en inkomen. Het uitvoeringsplan gaat primair over de aanpak, doelen en
de inzet waarmee we dit willen bereiken in 2016-2017. Ook is een
prognose van de kosten opgenomen. De cliëntenraad Sociale Zaken heeft
een advies uitgebracht en adviseert positief over dit uitvoeringsplan.
Besluit
1. Het uitvoeringsplan Participatiewet 2016-2017 wordt vastgesteld.
2. Het uitvoeringsplan Participatiewet 2016-2017 wordt ter informatie
voorgelegd aan de raad.
3. De Cliëntenraad wordt geantwoord conform de concept-reactie.

