Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 35 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
30 augustus 2016

BO

1.

1736384 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning berging Reinder de
Vriessingel in Opeinde
Aanleiding
Er is bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor de bouw
van een berging/garage aan de Reinder de Vriessingel in Opeinde. De
bezwaarmaker verzoekt in het bezwaar ook om een
proceskostenvergoeding. Heroverwegend zijn er geen weigeringsgronden
gebleken. De vergunning kan in stand blijven. Er wordt dan ook
geadviseerd om het bezwaar ongegrond te verklaren en om het verzoek
om een kostenvergoeding af wijzen.
Besluit
1. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard.
2. Het bestreden besluit wordt in stand gelaten.
3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding wordt afgewezen.
4. De belanghebbenden worden met concept-brieven op de hoogte
gesteld van het besluit.

Ont.

2.

1735185 Kredietaanvraag gedeeltelijk woonrijpmaken Vrijburgh
Aanleiding
Aan de Zilverschoon in Vrijburgh bouwt initiatiefnemer B. Feenstra drie
woningen op de locatie "Wonen in het groen". De drie woningen zijn in
augustus 2016 gereed. De achterliggende gedachte bij deze locatie is dat
de woningen in het openbaar gebied zijn gebouwd. De eigenaren hebben
nagenoeg geen eigen tuin. De gemeente legt een gedeelte van de opritten
en de groenvoorzieningen rondom de woningen aan.
Besluit
1. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 45.500,-- voor de
aanleg van (tijdelijke) parkeerplaatsen, opritten en de
groenvoorzieningen rondom de drie woningen op de locatie "Wonen in
het groen" in Vrijburgh.
2. De kosten passen binnen de vastgestelde grondexploitatie Vrijburgh
en worden gedekt uit de post "woonrijpmaken".
3. De administratieve verwerking vindt plaats bij de eerstvolgende
Concernrapportage.

Saza 3.

1733066 Berenbos 2015
Aanleiding
Voor de peuterobservatiegroep het Berenbos is in 2015 € 10.235,-beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt nu verantwoord door het MOS.
Op basis van de ingediende stukken kan de subsidie worden vastgesteld.

-2Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de ingediende stukken.
2. De subsidie voor het Berenbos over 2015 wordt vastgesteld op €
10.235,--.
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Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst - week 28, 29, 30, 31, 32, 33
en 34 - 2016; conform vastgesteld
1704474 Ondersteuning De Fûgelhelling 2016
Aanleiding
De Fûgelhelling heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage van de
gemeente.
Besluit
1. Er wordt een eenmalige bijdrage van € 2.500,-- verstrekt aan
De Fûgelhelling.
2. De kosten worden gedekt uit de reguliere middelen voor het
Dierenasiel.

Ont.

3.

1717469 Leerpark, monitoring verkeer en overlast
Aanleiding
Rond de ontsluiting van het Leerpark aan de Raaizijde is volgens enkele
omwonenden sprake van overlast. Daarnaast speelt het probleem van
rokende leerlingen en personeel van het Liudger. Daarom is onderzoek
ingesteld naar deze overlast en de verkeerssituatie die ten gevolge van de
realisatie van een toegang voor het langzaam verkeer is ontstaan. In het
bestuurlijk overleg is aangegeven door de verantwoordelijk
portefeuillehouder dat hij op korte termijn een besluit zal nemen over deze
situatie.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de monitoring van de
(verkeer)bewegingen aan de Raai.
2. De verbinding tussen Raai en CSG Liudger wordt niet gesloten.
3. Er vindt een bestuurlijk overleg plaats met CSG Liudger over hun
relatie met de omgeving.
4. De omwonenden worden met een brief op de hoogte gesteld van het
besluit.

Saza 4.

1731200 Jaarstukken Coöperatie Brede Scholen Smallingerland 2015
Aanleiding
De Coöperatie Brede Scholen Smallingerland heeft de jaarstukken
(financieel en inhoudelijk) over 2015 ingediend. Deze moeten worden
beoordeeld, zodat de subsidie over 2015 kan worden vastgesteld.

-3Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de jaarstukken over 2015 (financieel en
inhoudelijk) van de Coöperatie Brede Scholen.
2. De subsidie 2015 wordt vastgesteld op € 52.835,--.
RMS 5.

1722791 Vervanging dienstauto nr. 43
Aanleiding
Ter vervanging van de huidige dienstauto (2007) is de aanschaf van een
nieuwe dienstauto gewenst.
Besluit
1. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 45.000,-- voor de
aanschaf van een Plug-in hybride dienstauto.
2. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 6.850,-- (7 jaar lineair) worden gedekt
uit de gereserveerde middelen voor investeringen uit het
vervangingsschema.
3. De boekwinst als gevolg van de verkoop van de oude dienstauto wordt
financieel en administratief verwerkt in de eerstvolgende
Concernrapportage.

Saza 6.

1736878 Brief COA Participatieverklaringstraject
Aanleiding
De Rijksmiddelen voor maatschappelijke begeleiding stijgen. Om voor
2016 in aanmerking te komen voor deze verhoging dienen wij voor
1 september 2016 een brief te sturen aan het COA waarin wordt
aangegeven op welke wijze het participatieverklaringstraject wordt
uitgevoerd.
Besluit
Er wordt ingestemd met de verzending van de brief aan het COA.

