Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
6 oktober 2016

Soza 1.

1767771 Informatieve brief aan raad over ontwikkelingen bij Caparis
Aanleiding
In de afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom
Caparis. Hierover zijn veel negatieve berichten verschenen in de pers. Wij
stellen u voor om de raad een informatieve brief te sturen, waarin de
maatregelen worden beschreven die zijn getroffen om de rust bij Caparis
te herstellen.
Besluit
De concept-brief aan de raad wordt vastgesteld en aan de raad
aangeboden.

Pu.

2.

1770857 Last onder dwangsom Fries Congrescentrum Drachten
Aanleiding
Het Fries Congrescentrum Drachten (FCD) wil op 8 oktober 2016 een
Miniatuurbeurs plaats laten vinden op het perceel Oprijlaan 3 te Drachten.
Omdat de activiteit niet past binnen het bestemmingsplan dient er een
omgevingsvergunning (ontheffing) te worden verleend, om de activiteit
mogelijk te maken. Omdat er reeds 13 (van de toegestane 12) ontheffingsplichtige activiteiten hebben plaatsgevonden, is deze vergunning
geweigerd. Nu de heer Brandsma heeft aangegeven dat het FCD de
activiteit toch plaats laat vinden, wordt er geadviseerd een last onder
dwangsom op te leggen.
Besluit
Aan het Fries Congrescentrum Drachten wordt een last onder dwangsom
opgelegd. Indien er op 8 oktober 2016 op het perceel Oprijlaan 3 in
Drachten een miniatuurbeurs plaatsvindt (in strijd met het bestemmingsplan) verbeurt het FCD een dwangsom met een hoogte van € 10.000,-ineens.
10 oktober 2016

Ont.

3.

1766225 Omgevingsvergunning voor gebruik woonboerderij Master Iniawei 8 De
Tike voor woonvorm
Aanleiding
Stichting Het Huisgezin is voornemens in het pand aan Master Iniawei 8 in
De Tike een woonvorm met acht appartementen voor begeleid wonen te
realiseren. Het verzoek is in strijd met het geldende bestemmingsplan
"Buitengebied".
Besluit
De aangevraagde omgevingsvergunning voor gebruik van het perceel aan
de Master Iniawei 8 in De Tike als bijzondere woonvorm met acht
appartementen voor begeleid wonen wordt verleend met toepassing van
artikel 2.12, lid 1 sub a onder 2° van de Wabo.

-2OW

4.

1763474 Beantwoording schriftelijke vragen van Eerste Lokale Partij over liggelden
Hooidamsbrug
Aanleiding
De ELP heeft schriftelijke vragen gesteld aangaande de liggelden aan de
Hooidamsbrug (innen en handhaving).
Besluit
Er wordt akkoord gegaan met de beantwoording van de vragen van de
ELP.

Ont.

5.

1763004 Omgevingsvergunning A.Th. de Boer, Jade 34 in Drachten
Aanleiding
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de legalisering van het
huidige aanbod van producten. Daarbij is aangegeven, dat het wellicht
aanbeveling verdient om het gebruik te verruimen tot detailhandel in de
non-food sector. Als redenen worden aangevoerd het feit dat het huidige
aanbod overeenkomt met het assortiment zoals dat ten tijde van de
vestiging al werd gevoerd, met de wel toegestane producten al buiten de
kaders van het bestemmingsplan wordt getreden en algemene en
autonome branchevervaging. Legalisering past echter niet binnen het
gevoerde detailhandelsbeleid. Er is geen sprake van bijzondere
omstandigheden, die afwijking rechtvaardigen. Medewerking verlenen zou
dan ook tot een ongewenst precedent leiden. Geadviseerd wordt de
omgevingsvergunning te weigeren.
Besluit

1. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de legalisering van het
huidige aanbod c.q. verruiming tot detailhandel in de non-food sector
wordt geweigerd.
2. De aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd.
Ont.

6.

1762635 Samenwerkingsovereenkomst EVentJL en ElaadNL
Aanleiding
In 2012 zijn wij een overeenkomst aangegaan met de stichting EVnetNL
(voorheen Elaad). Zij hebben daarop in onze gemeente vijf laadpalen voor
elektrische auto's gerealiseerd en onderhouden deze ook. De overeenkomst loopt 31 december 2016 af. In een nieuwe overeenkomst worden
nu afspraken gemaakt over:
1. het toekomstig beheer en onderhoud van deze laadpalen;
2. de samenwerking op gebied van smart charging.
Besluit
1. De samenwerking met EVnetNL voor het beheer en onderhoud van de
bestaande vijf laadpalen wordt vernieuwd en loopt dan tot en met 31
december 2021.
2. Het stimuleren van smart charging door:
- Smart charging toe te staan op de laadpalen in de openbare ruimte
en te streven naar randvoorwaarden voor het plaatsen van nieuwe
laadpalen in de openbare ruimte die smart charging ready zijn
conform de specificaties van ElaadNL;
- het ontwikkelen van proefprojecten op het gebied van productie
van decentrale hernieuwbare energie en het opladen van
elektrische voertuigen in samenwerking met ElaadNL, waarbij
partijen nadere afspraken maken over de uitwerking hiervan.

-33. Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente, EVnetNL en ElaadNL waarin bovenstaande afspraken
worden vastgelegd.
11 oktober 2016
Ont.

7.

1771931 Aangevulde nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan
"De Veenhoop – Recreatieterrein"
Aanleiding
Eén van de indieners van een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan "De Veenhoop - Recreatieterrein" heeft gereageerd dat zijn zienswijze niet volledig is beantwoord. Hij verzoekt de nota beantwoording
zienswijzen op dit punt aan te vullen, zodat dit punt door de raad
meegenomen kan worden in de besluitvorming.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de aangevulde nota Beantwoording
zienswijzen bestemmingsplan "De Veenhoop – Recreatieterrein".
2. De gemeenteraad ontvangt de aangevulde nota.
3. Indiener wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
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1.

1772343 Aanwijzingsbesluit vergunningsvrije evenementen
Aanleiding
In de onlangs vastgestelde beleidsregels evenementenveiligheid is
opgenomen dat een beperkt aantal evenementen onder voorwaarden als
vergunningsvrij kunnen worden georganiseerd. Zodoende hoeven
organisatoren van dit type evenementen hiervoor geen vergunning meer
aan te vragen en wordt toegekomen aan de wens om te dereguleren. In
het voorliggende aanwijzingsbesluit wordt bepaald aan welke
voorwaarden een evenement dient te voldoen wil deze als vergunningsvrij
in aanmerking komen.
Besluit
1. Het aanwijzingsbesluit vergunningsvrije evenementen wordt
vastgesteld.
2. De Inwerkingtreding van het besluit vindt plaats op de dag na de
bekendmaking.

Ont.

2.

1765732 Aanmelding notitie MER-beoordeling en het voorontwerp-bestemmingsplan "Polderdyk 7 in De Tike"
Aanleiding
Op 21 juni 2016 is een anterieure overeenkomst ondertekend tussen de
gemeente en de initiatiefnemers voor de realisatie van twee
pluimveestallen op het perceel Polderdyk 7 in De Tike. Om planologische
medewerking te kunnen verlenen is een voorontwerp-bestemmingsplan
opgesteld. Tevens hebben initiatiefnemers een MER beoordelingsnotitie
ingediend.

-4Deze notitie is beoordeeld en de conclusie is dat voor deze ontwikkeling
geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de inhoud van het voorontwerp
bestemmingsplan "Polderdyk 7 in De Tike".
2. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt voor een periode van
vier weken ter inzage gelegd voor inspraak. Het voorontwerp wordt
daarnaast aangeboden aan de betrokken instanties met het verzoek
om binnen vier weken te reageren (overleg op grond van artikel 3.1.1.
van het Besluit ruimtelijke ordening).
3. Indien geen reacties worden ontvangen dan wordt het
bestemmingsplan vervolgens zes weken als ontwerp bestemmingsplan
ter inzage gelegd voor zienswijzen.
4. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld om geen milieueffectrapport op te stellen
(op grond van artikel 7.17 van de Wm).
Saza 3.

1762637 Versterken inzet preventie in het VO en MBO
Aanleiding
In 2015 heeft een bestuurlijke werkgroep (waarin o.a. wethouder Krans
zitting heeft) de opdracht gekregen hoe, in samenwerking met het
onderwijs, de intergemeenteiijke samenwerking als het gaat om preventie
in het onderwijs vorm te geven. Voor u ligt het voorstel dat antwoord moet
geven op deze vraag.
Besluit
1. Ingestemd wordt met het provinciaal verdeelmodel opgesteld in de
memo Intergemeenteiijke samenwerking preventie op het Voortgezet
Onderwijs en MBO scholen van 30 mei 2016.
2. Vanaf 1 januari 2017 wordt het benodigd budget op basis van dit
verdeelmodel voor preventie op VO- en MBO-scholen beschikbaar
gesteld.
3. Over periode 2017-2018 € 27.600,-- bekostigen uit het
activiteitenbudget gebiedsteams.

Saza 4.

1765731 Problematiek buitenkozijnen ABS-complex in de Folgeren
Aanleiding
In het ABS-complex in de Folgeren is een probleem met de kunststof
buitenkozijnen. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Het is
mogelijk om de kozijnen te herstellen. Hiervoor wordt een krediet
gevraagd.
Besluit
1. Het college stemt in met de voorgestelde aanpak.
2. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 75.000,--.
3. Dit wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor
onderwijshuisvesting.

Saza 5.

1766876 Verzoek om wijziging inzet toegekende middelen
Aanleiding
Er zijn in 2015 incidentele middelen uit het Sociale Domein beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van de herindicaties en de daaruit
voortvloeiende administratie. Dit budget is niet volledig besteed.

-5Wij willen deze resterende middelen inzetten voor tijdelijke extra personele
inzet voor de noodzakelijke extra werkzaamheden aan de administratie
van de jeugdzorg.
Besluit
Er wordt ingestemd om de resterende middelen herindicaties in te zetten
voor tijdelijke extra inzet op de administratie jeugdzorg (Moleneind).
Saza 6.

1764075 Aanvullende afspraken GGD Fryslân
Aanleiding
Naast het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) dat wordt
afgenomen bij de GGD Fryslân, worden er jaarlijks ook aanvullende
afspraken gemaakt over de inzet van de JGZ. De extra inzet voor 2016
wordt in dit advies beschreven en toegelicht.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de aanvullende afspraken 2016 met de GGD
Fryslân conform de offerte voor € 145.618,53.
2. De kosten van de pedagoog (€ 123.195,--) jeugdarts (€ 13.103,53)
worden gedekt uit het budget Sociaal Domein.
3. De overige kosten ad € 9.320,-- worden gedekt uit de reguliere
middelen voor maatwerk CJG.

OW

7.

1767883 Realiseren kantoorruimte voor hoofd eenheid Leerlingzaken
Aanleiding
Het hoofd eenheid Leerlingzaken beschikt niet over een eigen ruimte waar
vertrouwelijke gesprekken plaats kunnen vinden. Daarvoor moet altijd een
algemene spreekruimte worden gereserveerd. Dit komt de efficiëntie van
werken niet ten goede. Voor het hoofd eenheid Leerlingzaken is een plan
gemaakt voor een eigen ruimte door een deel van de afdelingsruimte af te
scheiden. De scheidingswanden worden in een tweede fase verplaatst als
nieuw meubilair beschikbaar is. Om dit te realiseren is een investering
nodig van € 12.000,-- exclusief BTW.
Besluit
1. Voor het hoofd eenheid Leerlingzaken wordt een eigen ruimte
gerealiseerd. Tevens worden scheidingswanden verplaats als nieuw
meubilair beschikbaar is.
2. Er wordt hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 12.000,-exclusief BTW.
3. De lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve
onderhouden eigen gebouwen. Dit wordt financieel administratief
verwerkt in de jaarrekening 2016.

Ont.

8.

1766052 Informeren raad over Verklaring van geen Bedenkingen
Aanleiding
Op 15 september 2015 heeft de gemeenteraad besloten om twee
categorieën aan te wijzen waarbij geen Verklaring van geen bedenkingen
is vereist voor het toepassen van art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. Toen is ook afgesproken dat de
gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd wordt over het gebruikmaken van de
betreffende procedure en de werkwijze kan evalueren.
De voorliggende brief voorziet in deze informatie.
Besluit
Er wordt ingestemd met de brief.

-6-

Ont.

9.

1767192 Aanbestedingsdocumenten en start concessie Vliegveld Drachten
Aanleiding
Eind 2016 heeft de gemeenteraad besloten om voor vliegveld Drachten
een concessie te verstrekken aan een nog te selecteren marktpartij.
Daarbij zijn randvoorwaarden geformuleerd. Het college heeft in februari
2016 RoyalHaskoningDHV opdracht gegeven voor de begeleiding van
concessie van Vliegveld Drachten. De randvoorwaarden van de raad zijn
vertaald in aanbestedingsdocumenten. Deze documenten zijn gereed. De
volgende stap is het daadwerkelijk starten van de aanbesteding van de
concessie.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de aanbestedingsdocumenten.
2. De aanbestedingsprocedure wordt gestart.
3. De gemeente draagt de kosten van de bestemmingsplanwijziging en
van het aanvragen van een Luchthavenbesluit. De kosten worden te
zijner tijd verantwoord in de eerstvolgende Concernrapportage.
4. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

Pu.

10.

1772629 Last onder dwangsom Fries Congrescentrum Drachten
Aanleiding
Het Fries Congrescentrum brachten (FCD) heeft in 2016 activiteiten laten
plaatsvinden in strijd met de bestemming. Omdat er inmiddels 14 (van de
toegestane 12) ontheffingsplichtige activiteiten hebben plaatsgevonden,
wordt voorgesteld opnieuw een last onder dwangsom op te leggen om
herhaling te voorkomen.
Besluit
Aan het Fries Congrescentrum Drachten wordt een last onder dwangsom
opgelegd. Indien er na bekendmaking van het besluit op het perceel
Oprijlaan 3 in Drachten activiteiten plaatsvinden in strijd met het
bestemmingsplan verbeurt het FCD een dwangsom met een hoogte van
€ 10.000,-- per activiteit met een maximum van € 30.000,--.
17 oktober 2016

Ont.

11.

1765765 Aanvullende zienswijzen bestemmingsplan "Buitengebied, 1e herziening
2015"
Aanleiding
Op 1 september 2016 heeft het college ingestemd met de beantwoording
van de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan
"Buitengebied, eerste herziening 2015". Nu blijkt dat er nog een tweetal
zienswijzen zijn ingediend. De betreffende zienswijzen zijn binnen de
gestelde termijn van de terinzagelegging ingediend. De vervolgstap is dat
de aangepaste zienswijzennotitie tezamen met het bestemmingsplan
wordt aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Besluit
1. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de
aangepaste "nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan
Buitengebied Smallingerland, eerste herziening 2015".
2. De indieners van de ingediende zienswijzen worden schriftelijk
geïnformeerd over het vervolg van de procedure.
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Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 11 oktober 2016
Afwezig:
Afd.
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1.

Com. 2.

wethouder Ketelaar
Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst - week 40 - 2016; conform vastgesteld
1769280 Informatiebrief proces Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Aanleiding
Provinciale Staten van Fryslân heeft in het voorjaar aangegeven om begin
2017 een besluit te nemen over de Vaarweg Drachten. Daarvoor zijn een
aantal onderzoeken nodig, waaronder een NRD (Notitie Reikwijdte en
Detailniveau) om de contouren van de MER (milieu effect rapportage) vast
te stellen. Omdat de mogelijke tracés van de Vaarweg (deels) in het zelfde
gebied liggen als de projecten Oudega aan het Water en Waterfront
Drachten is er voor gekozen om een gezamenlijke NRD op te stellen. De
gemeenteraad heeft echter de Visie Waterfront nog niet vastgesteld. De
besluitvorming daarover vindt plaats na oplevering van de NRD. Daarom
willen we de raad nu informeren over het traject van de NRD in relatie tot
de besluitvorming rondom de Visie Waterfront.
Besluit
De raad wordt geïnformeerd met een brief over het opstellen van een NRD
voor de projecten Oudega aan het Water, Vaarweg Drachten en Visie
Waterfront.

Com. 2.

1754390 Regenboogvlag uit op Coming Outday
Aanleiding
Het college en de raad kregen op 14 september 2016 een brief van Mr.
Gay Netherlands om op Coming Outday (11 oktober 2016) de
regenboogvlag uit te hangen bij de gemeentelijke gebouwen. Door dat te
doen onderstreept de gemeente haar steun voor de sociale acceptatie van
de LHBTI-gemeenschap en laat de overheid zien dat zij er voor alle
burgers op dezelfde manier is. Vorig jaar is – vanwege een korte
beslistermijn – mondeling met de collegeleden afgestemd om de
regenboogvlag inderdaad uit te hangen. Om de lijn voor dit en komende
jaren vast te leggen, is een officieel collegebesluit nodig. Daarnaast zijn de
uitgangspunten rondom vlaggen bij bijzondere gelegenheden
uitgeschreven
Besluit
1. Het college besluit om voortaan op Coming Outday de regenboogvlag
op de gemeentelijke locaties (gemeentehuis en Tussendiepen) uit te
hangen.
2. Voor het vlaggen bij nationale gebeurtenissen volgen we de
vlaginstructie van het Rijk. In voorkomende gevallen verstrekt de
Minister President een aanvullend protocol bij specifieke
gebeurtenissen. Ook dat volgen we.
3. We vlaggen NIET in het kader van goede doelen (en in de slipstream
ook geen posters, stickers, folders of bv collectes in of bij
gemeentelijke gebouwen). Onze gemeente besteedt immers geen
gemeenschapsgeld aan goede doelen.

-8Dat is slechts bij hoge uitzondering (en altijd via een collegebesluit)
mogelijk.
4. We kunnen WEL vlaggen bij speciale gelegenheden of tijdens
bepaalde actieperiodes met daarvoor speciaal ontworpen vlaggen als
de achterliggende gedachte van die gelegenheid dan wel actie past in
gemeentelijk beleid. We kijken dan vooral naar specifieke
beleidsprogramma's, specifieke doelgroepen en/of uitgangspunten in
het collegeprogramma. Als er ambtelijk twijfel is over het al dan niet
honoreren van een verzoek, gaat er altijd een advies naar het college.
Ter illustratie: uw college besloot nu positief over het hijsen van de
regenboogvlag op 11 oktober. Daarnaast hangt ook al langere tijd de
CH2018 Leeuwarden i.s.m. Smallingerland in top. Beide passen in
gemeentelijk beleid. En daarmee ook in deze uitgangspunten.
BFA

3.

1769286 Beleidsplan 2017-2020
Aanleiding
Momenteel wordt het Beleidsplan 2017-2020 opgesteld. De teksten voor
de programma's zijn in de afrondende fase. Deze zijn als bijlage
toegevoegd. Vandaag bleek dat het financiële perspectief van onze
gemeente positief wijzigt vanaf 2017. Het budget voor de Wet werk en
bijstand gaat fors omhoog, van € 0,8 miljoen in 2017 naar € 1,2 miljoen
structureel in 2020. De aanbiedingsbrief, de financiële hoofdstukken en de
bijlagen zullen hier op aangepast moeten worden, zowel voor de bedragen
in tabellen en in de tekst, maar ook voor de toonzetting. Dit kost tijd.
Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de stand van zaken voor wat betreft het
concept-Beleidsplan.
2. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met een leesperiode van
twee weken, in plaats van drie.
3. Er wordt kennisgenomen van de concept-programmateksten.

