Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 39 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
22 september 2016

Saza 1.

1750800 Gebruikersovereenkomsten wieler-/skeelerbaan
Aanleiding
De wieler-/skeelerbaan is in beheer overgedragen aan de gemeente. De
sportverenigingen gebruiken de baan nu rechtstreeks van de gemeente.
Hiervoor moeten gebruiksovereenkomsten worden gesloten.
Besluit
Er wordt ingestemd met de gebruiksovereenkomsten.

OW

2.

1752310 Beantwoording vragen PvdA-fractie
Aanleiding
Op 7 juni jl. heeft de raad via de griffie een brief van Greenpeace
ontvangen waarin Greenpeace de resultaten van hun onderzoek naar
stroomcontracten van de gemeenten bekend werden gemaakt. Over deze
brief en de resultaten van dit onderzoek heeft de PVDA-fractie een viertal
vragen aan het college gesteld.
Besluit
Er wordt geantwoord conform de beantwoording.

Saza 3.

1745447 Intentieverklaring handhaven huidige inzet combinatiefuncties
Aanleiding
Door VWS wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen om de
structurele regeling vanuit tiet rijk voor de Brede impuls combinatiefuncties
te handhaven. De huidige intentieverklaring loopt eind 2016 af.
Besluit
Er wordt ingestemd met het ondertekenen van de verklaring deelname
Programma Sport en Bewegen in de Buurt/'Brede impuls
combinatiefuncties" 2017 en voor 1 oktober 2016 afgegeven.

Saza 4.

1751145 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst VSV en jongeren in een
kwetsbare positie 2017-2020
Aanleiding
De minister van OCW heeft bekend gemaakt dat de aanpak van voortijdig
schoolverlaten (vsv) wordt voortgezet en uitgebreid. De RMC's krijgen per
1 januari 2017 voor in ieder geval 4 jaar een coördinerende rol in de
aanpak van oude vsv'ers en nieuwe vsv'ers en de monitoring van jongeren
in een kwetsbare positie. De drie RMC regio's in Friesland trekken hierin
gezamenlijk op. Gezamenlijk is de notitie "Voortijdig schoolverlaten &
Jongeren in een kwetsbare positie 2017-2020" opgesteld als basis voor
een regionaal programma en de bij OCW ingediende subsidieaanvragen.
Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken partijen
opgesteld.

-2Het is belangrijk dat er in gemeenten van De Friese Wouden in de
domeinen onderwijs, jeugd, WMO en Participatie draagvlak wordt
gecreëerd om samen te zorgen dat alle kwetsbare jongeren op een goede
plek in de maatschappij terecht komen.
Daarom wordt iedere regiogemeente gevraagd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, die ten grondslag ligt aan
het regionaal programma voor De Friese Wouden, gebaseerd op de notitie
"Voortijdig schoolverlaten & Jongeren in een kwetsbare positie 20172020".
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de notitie "Voortijdig schoolverlaten &
Jongeren In een kwetsbare positie 2017-2020".
2. Er wordt ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst "regionaal
programma voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare
positie 2017-2020" voor regio De Friese Wouden.
3. De aan het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein op
26 september 2016 deelnemende wethouder (...) wordt gemachtigd
om namens het college de samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.
26 september 2016
OW

5.

1749600 Vervangen dakbedekking plat en schuin centraal kantoor MOS hoek
Zuidkade-Singel
Aanleiding
Het vervangen van de dakbedekking op het platte dak van het centraal
kantoor van de MOS hoek Zuidkade/Singel te Drachten is noodzakelijk.
De kwaliteit van de dakbedekking is niet meer afdoende. Er zitten blazen
in de dakbedekking en er zijn al veel reparaties aan de dakbedekking
uitgevoerd. De kans op lekkages wordt steeds groter. Er zit vering in een
deel van het dak. De oorzaak hiervan zal tijdens het verwijderen van de
dakbedekking aan het licht komen. Op het schuine gedeelte bevinden zich
asbesthoudende golfplaten (asbestinventarisatie heeft reeds
plaatsgevonden, welke verwijderd worden en vervangen door nieuwe
isolerende beplating. Door vervanging is het ook mogelijk om de daken
beter te isoleren waardoor het energieverbruik verder omlaag zal gaan.
Besluit
1. De dakbedekking op het platte en schuine dak van het centraal
kantoor van de MOS wordt vervangen. Hiervoor wordt een krediet
beschikbaar gesteld van € 70.750,--.
2. De lasten worden gedekt door middel van een onttrekking aan de
reserve onderhoud gebouwen gebruik derden. Dit wordt financieel en
administratief verwerkt in de Concernrapportage 2016-II.

OW

6.

1749473 Modernisering liftinstallaties Museum
Aanleiding
Het moderniseren van de lift van het museum is noodzakelijk. Onderdelen
zijn vanwege de ouderdom moeilijk te verkrijgen waardoor onderhoud
duurder wordt en de kans op storingen toeneemt. De lift is economisch en
technisch gezien afgeschreven. Door de modernisering is het ook mogelijk
om de lift gebruiksvriendelijker te maken en zal het energie verbruik van
deze lift naar beneden gaan.

-3Besluit
1. In het museum wordt de lift gemoderniseerd. Hiervoor wordt een
krediet beschikbaar gesteld van € 27.090,--.
2. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 2.076,-- (jaarlijks aflopend) worden
gedekt uit de gereserveerde middelen voor onderhoud gemeentelijke
eigendommen.
OW

7.

1749459 Modernisering liftinstallaties SVS/Rabo gem. kantorencomplex
Aanleiding
Het moderniseren van de lift in het gem. kantorencomplex is noodzakelijk.
Onderdelen zijn vanwege de ouderdom moeilijk te verkrijgen waardoor
onderhoud duurder wordt en het aantal storingen loopt op. Door de
modernisering is het ook mogelijk om de lift gebruiksvriendelijker te maken
en zal het energie verbruik van deze lift naar beneden gaan.
Besluit
1. In het gem. kantorencomplex wordt de lift gemoderniseerd. Hiervoor
wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 31.710,00,--.
2. De lasten worden gedekt door middel van een onttrekking aan de
reserve onderhoud gebouwen gebruik derden. Dit wordt financieel
administratief verwerkt in de Concernrapportage 2016-II.

Ont.

8.

1754673 Krediet inzet stroming De Peinder Mieden
Aanleiding
Voor het project De Peinder Mieden zijn dit jaar nog enkele zaken die
uitgewerkt/voorbereid moeten worden. Voor de kosten hiervoor vragen wij
een krediet aan.
Besluit
1. Er wordt een krediet van € 17.660,-- beschikbaar gesteld voor de
verdere uitwerking van het project De Peinder Mieden.
2. Dekking wordt gezocht in de Concernrapportage 2016-II.

Soza 9.

1756126 Reactie op schriftelijke vragen ChristenUnie inzake Taaleis Participatiewet
Aanleiding
De fractie van de ChristenUnie heeft op 5 september 2016 schriftelijke
vragen gesteld over de uitvoering van de Taaleis binnen de
Participatiewet.
Besluit
De fractie van de ChristenUnie wordt geïnformeerd middels de conceptbrief.

Saza 10.

1753439 Gereedmelding renovatie gemeentelijk monument Drachtster Heawei 98 in
De Wilgen
Aanleiding
De eigenaar van het gemeentelijk monument aan de Drachtster Heawei
98 in De Wilgen heeft de werkzaamheden aan zijn pand gereed gemeld.
De hoogte van de definitieve bijdrage kan nu worden vastgesteld.
Besluit
1. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 6.806,70.

-42. Er wordt een subsidie verstrekt van € 542,05 voor de legeskosten van
de renovatie van het monument.
3. Deze bedragen worden gedekt uit het budget "monumenten en
cultuurhistorie".
Saza 11.

1753510 Subsidieverzoek wijkvereniging De Wettertoer
Aanleiding
De wijkvereniging De Wettertoer heeft een subsidieverzoek ingediend voor
een vergoeding in de kosten van huisvesting.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met het subsidieverzoek.
2. De subsidie wordt vastgesteld op € 3.200,-- per jaar voor maximaal
3 jaar met ingang van oktober 2015.
3. De kosten worden gedekt uit het reguliere dorp-wijk budget.
28 september 2016

BO

12.

1757979 Bezwaar tegen afwijzing verzoek om planschade Limburgia Vlaaien te
Drachten
Aanleiding
In het bezwaar wordt aangevoerd, dat het verzoek had moeten worden
beoordeeld als een verzoek om nadeelcompensatie. In het advies over het
verzoek heeft SAOZ onder verwijzing naar wettekst, toelichting en
jurisprudentie gemotiveerd, dat tijdelijke inkomensschade als gevolg van
de uitvoering van een bestemmingsplan wel via het spoor van planschade
dient te worden beoordeeld. Overeenkomstig het advies van de SAOZ is
geen planschade toegekend, vanwege het ontbreken van een relevante
rechtsbetrekking op de peildatum, de termijn van vijf jaar waarbinnen een
verzoek om planschade kan worden ingediend inmiddels is verstreken en
de voorzienbaarheid van de (mogelijk) schadeveroorzakende
werkzaamheden.
Besluit
Het bezwaar wordt ongegrond verklaard.

BO

13.

1757974 Planschade Slinge
Aanleiding
Aanvragers hebben een aanvraag om een tegemoetkoming in de
planschade ingediend in verband met het bestemmingsplan "Drachten
Woon en zorglocatie De Lauwers" en de daarna verleende
omgevingsvergunning in 2014. De Stichting Adviesbureau Onroerende
Zaken (SAOZ) concludeert voor een tweetal aanvragen dat de door de
ontwikkeling ontstane schade voor aanvragers per saldo als vrij gering
moeten worden aangemerkt. De schade valt binnen het 'normaal
maatschappelijk risico' en de aanvragen dienen daarom afgewezen te
worden. Voor de derde aanvraag geldt dat SAOZ concludeert dat
aanvrager geen planologisch nadeel ondervinden en de aanvraag zou
moeten worden afgewezen.

-5Besluit
1. De aanvragen om een tegemoetkoming in de planschade in verband
met het bestemmingsplan "Drachten Woon en zorglocatie De
Lauwers" en de daarna verleende omgevingsvergunning in 2014
worden overeenkomstig de overwegingen vervat in de adviezen van
SAOZ afgewezen.
2. Aanvragers worden per brief van het besluit in kennis gesteld, conform
de concept-brief.
Saza 14.

1748386 Subsidieverzoek renovatie gemeentelijk monument J.G. van Blomstraat
4/22 te Drachten
Aanleiding
De eigenaren van het gemeentelijk monument aan de J.G. van Blomstraat
4/22 hebben een bijdrage gevraagd voor de renovatie en onderhoud van
hun pand. De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van de voegen
en het reinigen van de gevel.
Besluit
1. Er wordt een subsidie verleend van € 6.806,70 voor de renovatie van
het gemeentelijk monument J.G. van Blomstraat 4/22 te Drachten.
2. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget "monumenten en
cultuurhistorie".

Saza 15.

1741721 Vaststelling subsidie 2015 Sociaal Consortium Friesland
Aanleiding
Het SCP legt in de stukken verantwoording af over de besteding van de
subsidie 2015.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van het inhoudelijk en financieel jaarverslag
2015 van het Sociaal Consortium Friesland.
2. De basis subsidie 2015 voor SOF wordt vastgesteld op € 1.312.330,--.
3. De incidentele subsidie wordt vastgesteld op € 884.560,--.
4. De subsidie voor herindicaties Jeugd wordt vastgesteld op
€ 204.470,--.
5. De te veel betaald voorschotten van in totaal € 106.340,-- worden
teruggevorderd.

Ont.

16.

1758397 Zienswijze scheidingsplan Elkien Daeb en niet-Daeb activiteiten
Aanleiding
De Woningwet 2015 verplicht corporaties om hun sociale en commerciële
activiteiten per 1 januari 2018 te scheiden. Corporaties moeten voor 1
januari 2017 een ontwerpvoorstel indienen bij de Autoriteit wonen. Elkien
heeft een ontwerpvoorstel gereed. Elkien vraagt alle gemeenten waar zij
bezit hebben om een zienswijze op het scheidingsvoorstel.
Besluit
Er wordt ingestemd met de zienswijze op het scheidingsplan van Elkien.

Ont.

17.

1757833 Voorontwerp-bestemmingsplan "Buorren 27 te Rottevalle"
Aanleiding
In Rottevaile worden de scholen geclusterd in het nieuwe MFC. De school
aan de Buorren 27 is daardoor overbodig geworden.

-6Het perceel is kadastraal gesplitst en wordt ingevuld met twee vrijstaande
woningen. Met dit bestemmingsplan worden twee woningen mogelijk
gemaakt en de bestemming "maatschappelijk" gewijzigd naar "wonen".
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de inhoud van het bestemmingsplan "Buorren
27 Rottevalle".
2. Er wordt ingestemd met de procedure voor het bestemmingsplan
"Buorren 27 Rottevalle".
3. De gemeenteraad wordt voorgesteld op grond van artikel 6.12 lid 2
onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te
stellen voor het bestemmingsplan "Buorren 27 Rotttevalle".
OW

18.

1756831 Wijzigen dak serre naast patio gemeentehuis
Aanleiding
Het dak van de serre heeft vanaf de nieuwbouw in 2007 problemen
gegeven doordat het niet waterdicht is. Meerdere acties om het dak toch
dicht te krijgen hebben wel geleid tot verbetering, maar niet tot een
definitieve oplossing. Voorgesteld wordt nu het dak te wijzigen. De kosten
voor de aanpassing bedragen € 56.000,-- excl. BTW. De aannemer
Dijkstra Draaisma BV heeft voorgesteld de helft van de kosten voor haar
rekening te nemen. De werkgroep Fysiek heeft ingestemd met de
voorgestelde wijziging.
Besluit
1. Het dak van de serre van het gemeentehuis wordt aangepast.
2. Er wordt hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 28.000,--.
3. De lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve
onderhouden eigen gebouwen. Dit wordt financieel administratief
verwerkt in de Concernrapportage 2016-11.

OPENBARE BESLUITENLIJST

Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 27 september 2016
Afwezig:
Afd.

Nr.

Alg.

1.

FBI

2.

wethouder Ketelaar
Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst - week 38 - 2016; conform vastgesteld
1757043 Begroting Sociaal Domein Fryslân 2017/begrotingsmutatie 2016 Sociaal
Domein Fryslân
Aanleiding
Sociaal Domein Fryslân dient jaarlijks een begroting in. Er wordt
instemming gevraagd aan de individuele gemeenten met deze begroting
waarna de begroting door het college van de gemeente Leeuwarden wordt
vastgesteld. Daarnaast is de begroting van 2016 gewijzigd als gevolg van
hogere uitvoeringskosten. Ook hiervoor wordt instemming gevraagd aan
de individuele gemeenten. De begroting wordt behandeld in het
portefeuillehoudersoverleg van donderdag 29 september 2016.

-7Besluit
1. Er wordt ingestemd met de begroting Sociaal Domein Fryslân 2017.
2. Er wordt ingestemd met de begrotingsmutatie Sociaal Domein Fryslân
2016.
3. De kosten worden gedekt binnen de reguliere middelen van het
Sociaal Domein.
Saza 3.

1751657 Subsidiestaat 2017
Aanleiding
De subsidie-aanvragen, die vallen onder de programma's zorg en welzijn,
cultuur en sport, zijn ingediend en beoordeeld. Dit gebeurt op basis van de
Algemene subsidieverordening Smallingerland 2009 en de Beleidsregels
subsidies welzijn, cultuur en sport 2013.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de subsidiestaat van 2017.
2. In afwijking van de termijnen van de Algemene subsidieverordening
worden de te laat en niet ingediend subsidie-aanvragen wel in
behandeling genomen.

Saza 4.

1760419 Gunning opdracht evaluatie Gebiedsgericht werken
Aanleiding
In de Kadernotitie Integrale aanpak Sociaal domein is de ontwikkeling van
gebiedsgericht werken vastgelegd. Aanvullend op deze notitie is het Plan
van Aanpak Gebiedsgericht werken in Smallingerland vastgesteld. In dit
Plan van Aanpak is een evaluatie aangekondigd. In de
Transformatieagenda is de doorontwikkeling van het gebiedsgericht
werken beschreven. Daartoe is een project gestart. De uitvoering van de
evaluatie is een belangrijke basis voor dit project. Er is een onderhandse
aanbesteding uitgevoerd om een onderzoeksbureau te selecteren die
deze evaluatie uit kan voeren. Met dit advies besluit het college tot
gunning van deze opdracht aan bureau DSP.
Besluit
1. Het college gunt de opdracht Evaluatie Gebiedsgericht werken aan
bureau DSP.
2. De kosten voor uitvoering van dit onderzoek worden ten laste gelegd
van de gereserveerde middelen veranderbudget Sociaal Domein.

