Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 20 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
12 mei 2016

BO

1.

1658499 Planschade Het Zuid
Aanleiding
Aanvrager heeft een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade
ingediend, in verband met een aantal planologische wijzigingen voor het
vestigen en uitbreiden van een hospice aan Het Zuid en in verband met
een wijzigingsplan voor een zogenaamd aanloopgebied. De Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) concludeert dat aanvrager een
beperkt planologisch nadeel ondervindt. Dit nadeel komt niet voor
vergoeding in aanmerking, omdat het valt binnen het normaal
maatschappelijk risico.
Besluit
1. De aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade in verband
met een aantal planologische wijzigingen voor het vestigen en
uitbreiden van een hospice aan Het Zuid en in verband met een
wijzigingsplan wordt overeenkomstig de overwegingen vervat in het
advies van SAOZ afgewezen.
2. Aanvragers worden per brief van het besluit in kennis gesteld.

Saza 2.

1654212 Uitvoeringskrediet sporthal Houtigehage
Aanleiding
In het Beleidsplan 2016-2019 is onder leefbaarheid Houtigehage
€ 110.000,-- gereserveerd voor aanpassing van sporthal Houtigehage. De
stichting heeft een plan uitgewerkt en vraagt om beschikbaar stelling van
het gereserveerde bedrag.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met het plan voor aanpassing van sporthal
Houtigehage.
2. Er wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 103.000,--.
De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor
leefbaarheid Houtigehage.

Saza 3.

1653800 Buurtbudget eerste ronde 2016
Aanleiding
Er zijn 25 verzoeken ingediend voor de eerste ronde van het buurtbudget
2016. Per verzoek is een korte omschrijving gegeven en een voorstel over
het toe te kennen bedrag.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de genoemde voorstellen tot toekenning c.q.
afwijzing betreffende de eerste ronde buurtbudget 2016.
2. Er wordt een bedrag van € 31.607,- beschikbaar gesteld.
3. De kosten worden gedekt uit de reguliere middelen voor het
buurtbudget.
4. Bij uitvoering door wijkbeheer worden de 20% eigen middelen niet van
toepassing verklaard.

-2Soza 4.

1658493 Wijziging Participatieverordening Smallingerland
Aanleiding
De gemeente Smallingerland heeft tot 1 juli 2016 een contract met het
SCIO voor het afgeven van adviezen over de arbeidsmedische situatie
van inwoners die een beroep doen op de Participatiewet. Vanaf 1 juli 2016
willen wij graag het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het
uitsluitend recht verlenen om adviezen uit te brengen over de
arbeidsmedische situatie van deze doelgroep. Hiervoor moet de
Participatieverordening Smallingerland worden gewijzigd en moet u het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen opdracht geven tot het
uitbrengen van arbeidsmedische adviezen.
Besluit
1. De concept-Participatieverordening Smallingerland 2016 wordt ter
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
2. Aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt de
opdracht verleend om met ingang van 1 juli 2016 arbeidsmedische
adviezen te geven aan het college.

Ont.

5.

1657904 Informeren raad RetailDeal & Poco
Aanleiding
U besloot op 8 april jl. tot het ondertekenen van een RetailDeal met het
ministerie van Economische Zaken (minister Kamp) in het kader van de
nationale Retailagenda. U wilt de raad informeren over de RetailDeal en
over de samenwerking met centrumondernemers (POCO).
Besluit
Er wordt ingestemd met de concept-brief "ondertekenen RetailDeal en
Poco" aan de raad.

OW

6.

1623069 Budget hondenbeleid
Aanleiding
In 2013 is het hondenbeleid vorm gegeven middels extra voorzieningen,
een opruim en aanlijnplicht binnen de bebouwde kom en handhaving.
Hiervoor is extra budget beschikbaar gekomen, in 2014 zijn er eenmalig
bakken bijgeplaatst tot een aantal van 200 stuks. Deze aanpak is een
groot succes geworden, maar daardoor is er ook extra budget nodig en
meer inzet van medewerkers. Er wordt voorgesteld om de formatie met
ingang van 2017 met 0,7 fte uit te breiden, en hiervoor een persoon aan te
trekken uit de Bab-registratie.
Besluit
1. Het hondenbeleid wordt gecontinueerd.
2. Er wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van structureel
€ 7.000,-- per jaar, voor jaarlijkse aanschaf van hondenzakken, dit
wordt verwerkt in de eerste concernrapportage 2016.
3. De uitbreiding van de formatie met 0,7 fte, en de daarbij behorende
structurele budget van € 21.000,-- wordt meegenomen in de
Perspectiefnota 2017, via de organisatiebrede knelpuntenanalyse.
Hiervoor zal een persoon uit de Bab-registratie worden aangesteld

-318 mei 2016
Saza 7.

1661657 Vragen Henk Veenstra
Aanleiding
De heer Veenstra heeft een aantal vragen gesteld. Deze vragen heeft hij
ook aan de gemeenteraad gestuurd. Gemeenteraad heeft gevraagd om
een afschrift van de beantwoording.
Besluit
Er wordt ingestemd met de schriftelijke reactie op de vragen van De heer
Veenstra.

Saza 8.

1660836 Wijziging samenwerkingsprotocollen 24 Friese gemeenten en Raad voor
de Kinderbescherming Noord en idem gemeenten – GI's 2015-2016
Aanleiding
De eind 2014 vastgestelde samenwerkingsprotocollen tussen de 24 Friese
gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming Noord en
Gecertificeerde Instellingen (Gl) zijn geëvalueerd en vragen
aanpassingen. In dit voorstel wordt dit toegelicht.
Besluit
1. Het samenwerkingsprotocol 24 Friese gemeenten en Raad voor de
Kinderbescherming en het samenwerkingsprotocol 24 Friese
gemeenten en Gecertificeerde Instellingen 2015 en 2016 worden
vastgesteld.
2. Wethouder Krans wordt door de burgemeester gemachtigd om de
protocollen op 10 juni 2016 namens de gemeente Smallingerland te
ondertekenen.

Saza 9.

1660629 Budgetten 2016 Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis
Aanleiding
Voor 2015 zijn de subsidies voor de Gecertificeerde Instellingen (GI's)
verleend door de colleges van b. en w. van de Friese gemeenten. Het geld
is bedoeld voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Dat zelfde geldt ook voor de subsidie voor Veilig Thuis (VT), het adviesen meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor 2016 heeft het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden op
8 december 2015 de subsidies voor bovengenoemde GI's en VT
afzonderlijk verleend.
Besluit
1. De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen.
2. De bijdragen voor 2016 worden gedekt binnen de reguliere budgetten
Sociaal Domein.

Ont.

10.

1663949 Uitvoeringskrediet infrastructuur Transferium Drachten-Oost
Aanleiding
Op 29 oktober 2015 heeft u het schetsontwerp voor het Transferium
Drachten Oost vastgesteld. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan op 5 april 2016 vastgesteld.
Het infrastructuurdeel van het Transferium is nu aanbesteed. U wordt
gevraagd hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

-4Besluit
1. Er wordt een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 614.000,--.
2. Het krediet wordt ten laste gebracht van de gereserveerde middelen
voor de Investeringsagenda, programma Bereikbaarheid Drachten
Openbaar Vervoer.
Ont.

11.

1660630 Verplaatsing abri in De Trisken
Aanleiding
Bij de voormalige bushalte aan de Stal staat een abri. Deze abri heeft
geen functie meer op deze locatie. Omwonenden hebben overlast van
(voetballende) jeugd rondom de abri. Op de Noorderdwarsvaart, halte
Zuidkade, is een bushalte die goed gebruikt wordt, hier is in het verleden
het verzoek ingediend voor het plaatsen van een abri.
Besluit
1. De abri bij de bushalte aan de Stal wordt verplaatst naar de bushalte
Zuidkade (oostzijde).
2. De kosten voor de verplaatsing, geraamd op € 3.200,--, worden gedekt
uit de gereserveerde middelen voor aanpassen van bushaltes.

Ont.

12.

1663368 Voorbereidingskrediet project verbetering voor- en natransport De Haven
Aanleiding
Op 16 juni 2015 heeft u ingestemd met het project Stimulering binnenvaart
Drachten, verbetering voor- en natransport. Het betreft een project in het
kader van de investeringsagenda Drachten Heerenveen. De totale kosten
zijn door ons geraamd op € 1,3 miljoen waarvan de kosten voor de helft
door de provincie worden betaald. We hebben inmiddels een beschikking
van de provincie ontvangen.
Besluit
1. Er wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de
voorbereiding van het project verbetering voor- en natransport De
Haven, groot € 12.500,--.
2. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor de
Investeringsagenda.

OW

13.

1661604 Beheerplan wegen
Aanleiding
De gemeente is verplicht om in ieder beleidsplan en in de jaarstukken in
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in te gaan op het geldende
beleidskader voor het onderhoud aan een vijftal kapitaalgoederen,
waaronder wegen.
Er is geen actueel Beheerplan Wegen meer. Dit beheerplan is ook nodig
om het onderhoud aan de wegen goed te kunnen plannen, om onderhoud
wegen met rioolvervanging te kunnen combineren en voor het maken van
goede financiële keuzes.
Besluit
1. Het Beheerplan Wegen wordt geactualiseerd.
2. De kosten voor de hiervoor benodigde weginspecties zullen worden
gedekt uit het budget voor besteksonderhoud verhardingen.
3. Het beheerplan wordt vóór de behandeling van het Beleidsplan
voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.
4. In de Perspectiefnota 2017-2020 wordt melding gemaakt van het
opstellen van dit beheerplan.

-5RMS 14.

1661493 Vervanging/uitbreiding divers gladheidmaterieel
Aanleiding
Om de inzetbaarheid van het materieel t.b.v. de gladheidbestrijding te
garanderen is de aanschaf van divers gladheidmaterieel gewenst.
Besluit
1. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 48.000,--voor de
aanschaf van divers gladheidmaterieel.
2. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 7.500,-- worden gedekt uit de
gereserveerde middelen voor investeringen uit het
vervangingsschema.
3. In afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid wordt bij één
aanbieder een offerte aangevraagd.
4. De boekwinst als gevolg van de verkoop van een oude
aanhangstrooier wordt financieel en administratief verwerkt in de
eerstvolgende Concernrapportage.

FBI

15.

1661496 Financiële stukken Veiligheidsregio Fryslân
Aanleiding
De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft de jaarrekening 2015, eerste
begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017 ingediend. Het
college en de gemeenteraad kunnen over de stukken hun zienswijzen
doen blijken.
Besluit
Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel en de conceptbrief aan de
Veiligheidsregio Fryslân.

OPENBARE BESLUITENLIJST

Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 17 mei 2016
Afd.

Nr.

Alg.

1.

Saza 2.

Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst - week 19 - 2016; conform vastgesteld
1661655 Vragen CDA over Kulturele Haadstêd 2018
Aanleiding
Op 26 april jl. heeft het CDA schriftelijk vragen gesteld aan het college.
Besluit
Er wordt ingestemd met de aangevulde schriftelijke reactie op de vragen
over de financiële ontwikkelingen rondom Kulturele Haadstêd 2018.

FBI

3.

1663464 Collegeplanning gemeenteraad
Aanleiding
Periodiek wordt het overzicht "Termijnagenda Gemeenteraad"
geactualiseerd door de Griffie. De collegeplanning (categorie 1) voor
komende raadsvoorstellen is onderdeel van deze termijnagenda. In een
overzicht zijn alle mutaties (vetgedrukt) verwerkt t/m de raadsvergadering
van 5 april 2016.

-6Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de bijgestelde (versie: Mei 2016)
collegeplanning voor komende raadsvoorstellen.
2. De versie wordt op basis van de bespreking in het college bijgesteld.
3. Het overzicht wordt hierna aan de griffie aangeboden ten behoeve van
hun termijnagenda voor de Voorbereidingscommissie.
BO

4.

1663795 Wijziging APV evenementen
Aanleiding
Voor het invoeren van beleidsregels voor evenementenveiligheid, is een
wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening 2013 (hierna APV
2013) nodig. Daarnaast is het wenselijk om de bepaling over
evenementen in de APV 2013 te dereguleren.
Met bijgevoegde wijzigingsverordening wordt de APV hierop aangepast.
Besluit
1. Er wordt besloten om in te stemmen met de wijzigingsverordening APV
Smallingerland 2013 en ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
2. Er wordt besloten om in te stemmen met de gewijzigde toelichting op
de APV Smallingerland 2013 en ter vaststelling voor te leggen aan de
raad.

BO

5.

1664100 Conceptvoorstel Paracommerciële verordening
Aanleiding
De Drank- en horecawet verplicht gemeenten om regels te stellen voor
para commerciële rechtspersonen (sportkantines, dorpshuizen, kerken) ter
voorkoming van oneerlijke concurrentie met commerciële horeca (cafés,
restaurants, discotheken) bij het schenken van alcoholhoudende drank.
Deze regels worden opgenomen in de Drank- en Horecaverordening
Smallingerland 2007. De verordening wordt vastgesteld door de
gemeenteraad.
Besluit
Er wordt besloten om in te stemmen met de wijzigingsverordening Dranken Horecaverordening Smallingerland 2007 en ter vaststelling voor te
leggen aan de raad.

BO

6.

1664606 Advies over het afzien van inkopen bij het bedrijf A. TH. de Boer op grond
van veroordeling wegens discriminatie
Aanleiding
Uw college heeft aangegeven gevolgen te willen verbinden aan de
veroordeling van De Boer wegens discriminatie. De uitspraak is inmiddels
onherroepelijk. Het gevolg betreft het afzien van het doen van inkopen bij
De Boer voor een bepaalde periode. Voor het bepalen van die periode is
gekeken naar de aard van de zaak, de maximale periode van uitsluiting op
grond van de Aanbestedingswet en de door de rechter opgelegde straf. In
die afweging wordt het proportioneel geacht om voor een periode van een
jaar af te zien van het doen van inkopen bij De Boer.
Besluit
1. Het college bepaalt, dat voor de periode van een jaar (1 juni 2016 tot
1 juni 2017) geen inkopen worden gedaan bij De Boer.
2. Het besluit wordt door (een lid van het) college mondeling aan De Boer
meegedeeld.

