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RMS 1.

1742566 Aanschaf rolemmers
Aanleiding
Voor nieuwe aansluitingen en vervanging van beschadigde/vermiste
rolemmers moeten nieuwe rolemmers worden aangeschaft.
Besluit
1. Er wordt een krediet van € 22.600,-- beschikbaar gesteld voor de
aanschaf van 750 rolemmers.
2. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten ad € 2.500,-worden gedekt binnen het beleidsproduct "inzameling huishoudelijk
inval".

Pu.

2.

1741006 Vervanging handhaafapplicatie
Aanleiding
Het ondersteuningscontract met de leverancier van de handhaafapplicatie
is verlopen. In de afgelopen periode is onderzocht welke apparatuur en
programmatuur het best aan de eisen en verwachtingen van de
gemeentelijke handhavers kan voldoen. Hierbij is wederom gekozen voor
de leverancier Sigmax.
Besluit
1. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 39.400,-- voor de
vervanging van de huidige handhaafapplicatie en bijbehorende
apparatuur.
2. Voor de jaarlijkse kapitaallasten van € 13.390,-- wordt dekking gezocht
in het Beleidsplan 2017-2020.
3. De jaarlijkse kosten van het onderhoudscontract van € 4.300,-- worden
gedekt uit hiervoor binnen de begroting beschikbare middelen. Deze
middelen worden overgeheveld naar het budget voor automatisering.
Dit wordt financieel en administratief verwerkt in de Beheersbegroting
2017.

Saza 3.

1736475 Last resort
Aanleiding
Burgemeesters kunnen als burgervader/-moeder een rol spelen door
misbruikte en/of mishandelde kinderen die nergens terecht kunnen aan te
horen en door te leiden naar professionele hulp. De burgemeester als "last
resort" dus. Door een sticker op het gemeentehuis te plakken geeft onze
burgemeester aan dat kinderen die misbruikt of mishandeld worden en
verder nergens naar toe kunnen altijd bij hem mogen aanbellen om hulp te
krijgen. Dit advies gaat over de invulling van "last resort" voor onze
gemeente.
Besluit
1. De burgemeester wil als "last resort" functioneren voor kinderen die
misbruikt en/of mishandeld worden.

-22. De mensen/functionarissen die intern een rol hebben in dit proces,
worden geïnformeerd en geïnstrueerd om hun taak goed uit te kunnen
voeren.
3. Het proces wordt (extern) geïmplementeerd in de werkwijze van de
Gebiedsteams.
4. Vanuit Communicatie wordt in de media aandacht aan dit onderwerp
en besluit besteed.
13 september 2016
Ont.

14.

1741812 Herinrichting De Kaden
Aanleiding
Op 11 september 2014 heeft u ingestemd met de herinrichting van De
Kaden, De planuitwerking heeft verder plaatsgevonden en op 22 februari
2016 zijn de plannen in een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Dit heeft
geleid tot enkele aanpassingen die nu verwerkt zijn in het ontwerp. Er
wordt de komende tijd gewerkt aan de bestektekeningen en
bestekramingen, met als doel om de herinrichting van De Kaden in het
eerste kwartaal van 2017 uit te voeren.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de stand van zaken van het project
herinrichting De Kaden.
2. Er wordt ingestemd met de ontwerp aanpassingen; Er wordt
kennisgenomen van de planning voor de uitvoering.
3. Er wordt een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld
van € 25.000,--. ten behoeve van de verdere bestekvoorbereiding en
aanbesteding.
4. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de gereserveerde middelen
voor de herinrichting van De Kaden.
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Vaststelling openbare besluitenlijst - week 36 – 2016; conform vastgesteld
1740934 Bezwaar plaatsing speeltoestel
Aanleiding
Uw college heeft een vergunning verleend voor de plaatsing van een
speeltoestel op de locatie Raai, Leerweg 1 te Drachten (terrein CSG
Liudger). Hiertegen is bezwaar gemaakt.
Kern van het bezwaar is dat het speeltoestel overlast veroorzaakt en de
veiligheid van (jonge) kinderen in gevaar brengt. Bezwaarmaker is geen
belanghebbende bij dit besluit. Een objectief bepaalbaar, actueel, eigen en
persoonlijk belang bij dit besluit ontbreekt. Dit mede vanwege de afstand
van het perceel van bezwaarmaker tot aan het speeltoestel.

-3Ook de andere argumenten die betrokkene aanvoert zijn onvoldoende om
hem aan te merken als belanghebbende. Geadviseerd wordt om het
bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit
1. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.
2. Bezwaarmaker wordt geïnformeerd middels de concept-brief.
3. De vergunninghouder ontvangt een afschrift van de beslissing op
bezwaar.
OW

3.

1737764 Beantwoording brief onderhoudsbudgetten leefomgeving
Aanleiding
Een inwoner van Drachten heeft een brief geschreven waarin hij zijn
zorgen uitspreekt over de verloedering van de gemeentelijke
groenvoorzieningen, trottoirs en wegen als gevolg van de bezuinigingen.
De schrijver van de brief vraagt om concrete maatregelen van het college
die worden omgezet in heldere begrotingstukken voor 2017 waarbij alle
bezuinigingen van de afgelopen jaren weer worden teruggedraaid en
eenmalige gelden worden beschikbaar gesteld voor een noodzakelijke
inhaalslag.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de concept-brief en deze wordt verstuurd.
2. De ingekomen brief en de beantwoording door het college wordt ter
informatie gestuurd naar de gemeenteraad volgens de concept-brief.

Soza 4.

1742565 Preventie- en handhavingsplan Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016-2020
Aanleiding
Het huidige Handhavingsplan Sociale Zekerheid 2013-2015 is verlopen en
aan vervanging toe. Bijgevoegd is het Preventie- en handhavingsplan
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016-2020.
In het nieuwe plan kiest het college onverminderd voor voortzetting van
het huidige Handhavingsbeleid. Kenmerkend van dit beleid is de nadruk
op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen. Dit
doen we door het fors inzetten op preventie-activiteiten zoals vroegtijdig
informeren en optimaliseren van de dienstverlening (hoogwaardige
handhaving) en een actieve poortwachtersfunctie.
Besluit
1. Het Preventie- en handhavingsplan Participatiewet, IOAW en IOAZ
2016-2020 wordt vastgesteld.
2. Het Preventie- en handhavingsplan Participatiewet, IOAW en IOAZ
2016-2020 wordt ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad.
3. De Cliëntenraad Smallingerland wordt geantwoord conform de
concept-reactie.

