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1.

1670000 Nadeelcompensatie Raadhuisplein
Aanleiding
De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken heeft geadviseerd om aan
een ondernemer aan het Raadhuisplein over de jaren 2012, 2013 en 2014
nadeelcompensatie toe te kennen. Geadviseerd wordt om de adviezen
van SAOZ over te nemen.
Besluit
1. Aan een ondernemer aan het Raadhuisplein wordt overeenkomstig de
adviezen van SAOZ over de boekjaren 2012 en 2013/2014 aan
nadeelcompensatie toegekend respectievelijk € 20.434,-- en
€ 25.789,-- te vermeerderen met de wettelijke rente.
2. Na aftrek van reeds verstrekte voorschotten van in totaal € 42.500,-en na verrekening van een bedrag van € 2.652,-- als gevolg van een
proceskostenveroordeling wordt betaald € 1.071,-- te vermeerderen
met de wettelijke rente.
3. De kosten komen ten laste van het voorbereidingskrediet
Raadhuisplein.

Saza 2.

1665470 Subsidie verenigingsgebruik gymzalen
Aanleiding
Gymzalen worden tegen een gesubsidieerd tarief verhuurd aan
sportverenigingen. Hiervoor wordt een subsidie verstrekt aan de exploitant
van de gymzaal. Het college moet hiervoor een besluit nemen.
Besluit
1. Voor 2015 wordt de subsidie voor het Sportbedrijf vastgesteld op
€ 42.105,--.
2. Voor 2015 wordt de subsidie voor stichting MFC Oudega vastgesteld
op € 7.440,--.
3. Voor 2015 wordt de subsidie voor het ORG Furore vastgesteld
€ 6.648,--.
4. Voor 2016 wordt aan het Sportbedrijf een subsidie verleend van
€ 42.325,--.
5. Voor 2016 wordt aan stichting MFC Gudega een subsidie verleend van
€ 7.652,--.
6. Voor 2016 wordt aan GPG Furore voor gymzaal 't Heechhof een
subsidie verleend van € 6.678,--.
7. Er wordt ingestemd met de concept-brieven.
8. De kosten worden gedekt uit de reguliere middelen voor sporthallen.

Saza 3.

1666469 Voortgang sanitatieproject Gobabis mei 2016
Aanleiding
Vorig jaar is een alternatief systeem voor droogtoiletten in Gobabis
ontworpen.

-2Na de toezegging van Gobabis dat ze gebruikt gaan worden zijn 250
toiletsystemen aangeschaft en er zijn drie uitzendingen gedaan door SWS
international. Ondanks alle toezeggingen werd het project niet uitgevoerd.
Gobabis is nog een maand de tijd gegeven te reageren maar het bleef stil.
Daarop heeft het college besloten het project niet in Gobabis uit te voeren
maar elders in de Omaheke regio. Inmiddels is (onder andere) van
Aqua4AII subsidie voor het project ontvangen wat ervoor zorgt dat het
voor september 2016 afgerond moet worden. Het college moet het
toegekende subsidie nog bestemmen voor het droogsanitatie project.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de voortgang van het sanitatieproject.
2. Het aanvankelijke project "sanitation units Gobabis" wordt afgesloten.
3. Het restant krediet van € 77.600,- wordt beschikbaar gesteld voor het
alternatieve project.
4. De verkregen subsidies van de provincie, het Wetterskip en Aqua4AII
worden toegevoegd aan het budget voor het alternatieve project.
5. Er wordt kennis genomen van de financiële risico's met betrekking tot
de subsidie van Aqua4AII.
6. Er wordt ingestemd met de verplaatsing van het alternatieve project
van Gobabis naar een ander dorp in de Omaheke regio (Otjinene).
7. Wanneer Aqua4AII niet instemt met de wijziging van het project dan
zal het college hierover geïnformeerd worden middels een aanvullend
advies.
Saza 4.

1666412 Contract MOS 2016
Aanleiding
De afspraken met MOS zijn vastgelegd in het meerjarencontract 20152015. Voor u ligt het contract jaarschijf 2016.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de door de M.O.S. te leveren diensten en
producten zoals omschreven in de bijlage productenovereenkomst
2015-2018, jaarschijf 2016.
2. Er wordt ingestemd met de afrekenbasis per te leveren dienst en
product zoals omschreven in de bijlage productenovereenkomst 20152018, jaarschijf 2016.
3. Er wordt ingestemd met de totale subsidiematrix 2016.
4. Er wordt ingestemd met de projecten die worden genoemd in dit
advies.
5. De subsidie voor deze projecten wordt gedekt uit sociaal domein Wmo
(€ 86.100,-- ), sociaal domein jeugd (€ 35.000,--) en Gids (€ 50.400,--).

Saza 5.

1661216 Vaktherapie en andere vormen van psychosociale ondersteuning
Aanleiding
De decentralisatie van de jeugdzorg heeft onder andere als doel om de
zwaardere zorg te vervangen door het eerder en sneller inzetten van
lichtere vormen van zorg. De gespecialiseerde zorg is door alle Friese
gemeenten provinciaal aanbesteed. Lokaal hebben we contracten
afgesloten over de extramurale AWBZ en Persoonlijke Verzorging. Wat in
ons aanbod ontbreekt is vaktherapie en andere vormen van psychosociale
begeleiding en ondersteuning. Dit advies gaat hierover.

-3Besluit
1. Vaktherapie en andere vormen van psychosociale ondersteuning
wordt opgenomen in het aanbod "vrij inzetbare zorg door
gebiedsteams".
2. De kosten - indien niet gedekt uit de aanvullende verzekering - komen
ten laste van het CJG (preventie) budget en worden in 2016 en 2017
gemonitord.
3. Het modelcontract wordt als basis gebruikt voor de afspraken met de
aanbieders.
Saza 6.

1663362 Verantwoording VVE-middelen OPO
Aanleiding
OPO Furore heeft in schooljaar 2014-2015 middelen ontvangen om, in het
kader van WE, invulling te geven aan het Taalondersteuningsplan. Per
schooljaar wordt bekeken of er ruimte en noodzaak is om deze middelen
te continueren. De inzet van deze middelen wordt jaarlijks verantwoord.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de verantwoording, zoals ingediend
door OPO Furore.
2. De subsidie voor OPO Furore voor het schooljaar 2014-2015 wordt
vastgesteld op € 40.000,--.
3. De subsidies zijn volledig bevoorschot, zodat er geen financiële
gevolgen zijn.

Saza 7.

1663952 Bijdrage scholen voor speciaal onderwijs aan schoolzwemmen
Aanleiding
Scholen voor speciaal onderwijs ontvingen vroeger van het rijk een
vergoeding voor het schoolzwemmen en zwemvervoer die zij doorbetalen
aan de gemeente. De bijdrage is onderdeel van de lumpsumvergoeding
geworden en niet meer herleidbaar. Op verzoek van het speciaal
onderwijs en vanuit de afdeling samenlevingszaken wordt een vereenvoudigde regeling voor de bijdragen (gebaseerd op het daadwerkelijk
aantal deelnemende leerlingen) voorgesteld. Verder wordt voorgesteld om
de ouderbijdragen voor het zwemvervoer jaarlijks aan te passen met het
gemeentelijk accres.
Besluit
1. De scholen voor speciaal onderwijs betalen een bijdrage voor het
schoolzwemmen op basis van het werkelijk aantal deelnemende
leerlingen vanaf het schooljaar 2014-2015.
2. De bijdrage per deelnemende leerling voor het schoolzwemmen wordt
voor alle scholen voor speciaal onderwijs gelijkgeschakeld en bedraagt
€ 85,--.
3. De bijdrage wordt jaarlijks aangepast met het gemeentelijk accres.
4. Het nadeel van € 9.000,-- wordt gedekt binnen het reguliere budget
voor het schoolzwemmen.
1 juni 2016

Saza 8.

1671768 Jaarverantwoording Kinderopvang 2016
Aanleiding
Conform de wetgeving dient de jaarverantwoording Kinderopvang van
2015 voor 1 juli 2016 door het college vastgesteld te worden.

-4Besluit
Het verslag van 2015 wordt vastgesteld en ter kennisname aan de
gemeenteraad aangeboden. Via www.waarstaatieqemeente.nl wordt de
jaarverantwoording verzonden naar de Inspectie van het Onderwijs.
Saza 9.

1668994 Benoeming leden programmaraad bepalend orgaan Smelne FM
Aanleiding
Smeine Fm heeft ons meegedeeld dat een tweetal personen bereid zijn
zitting te nemen in het programma bepalend orgaan van Smeine FM. Op
grond van artikel 30c van de Mediawet worden leden van de
programmaraad op bindende voordracht benoemd door het college van
burgemeester en wethouders.
Besluit
Er wordt besloten de volgende personen te benoemen als lid van het
Programma Bepalend Orgaan van Smeine FM:
- de heer H. Radersma, voor het onderdeel sport;
- de heer Balgobind voor het onderdeel werknemers.

Ont.

10.

1667274 Plaatsing zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Aanleiding
In april 2015 is een plan van aanpak, om mogelijkheden te onderzoeken
om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen en aan de
gemeente gelieerde organisaties, vastgesteld. De uitvoering van het plan
is opgesplitst in twee onderdelen. Fase 1 betreft de gebouwen die wij zelf
in gebruik en beheer hebben. Voor deze gebouwen is, voor de plaatsing
van PV-panelen, eind maart 2016 een aanvraag om SDE+
(stimuleringsregeling duurzame energie) ingediend. In dit advies doen wij
u een voorstel voor fase 2. Dat betreft de gebouwen die wij in eigendom
hebben, maar waarvan het beheer en/of het onderhoud op afstand is
gezet.
Besluit
1. Wij stemmen in met de aanbieding van het bureau Ekwadraat.
2. Wij stellen daarvoor € 9.000,-- beschikbaar uit de gereserveerde
middelen voor duurzaamheid.

OW

11.

1668971 Modernisering liftinstallaties oudbouw
Aanleiding
Het moderniseren van de lift van de oudbouw is noodzakelijk. Onderdelen
zijn vanwege de ouderdom moeilijk te verkrijgen waardoor onderhoud
duurder wordt en het aantal storing 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 oude gedeelte van het gemeentehuis wordt de lift
gemoderniseerd. Hiervoor wordt een krediet beschikbaar gesteld van
€ 50.460,--.
2. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 5.380,-- worden gedekt uit
gereserveerde middelen voor onderhoud gemeentehuis.

-5Saza 12.

1672537 Uitbreiding basisschool De Grûnslach en De Wyngerd
Aanleiding
In verband met de fusies van de scholen in de dorpen Oudega en
Drachtstercompagnie moeten twee scholen uitgebreid worden. Er is een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming. De
plannen zijn nu klaar en het uitvoeringskrediet kan beschikbaar worden
gesteld.
Besluit
1. Er wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 300.000,--.
2. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen van
onderwijshuisvesting.
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Vaststelling openbare besluitenlijst - week 21 – 2016; conform vastgesteld
1666940 Meerjarenonderwijshuisvestingsplan
Aanleiding
Een aantal ontwikkelingen – zoals bv. De ontgroening op de dorpen,
passend onderwijs – vraagt investeringen die vanuit de voor onderwijs
gereserveerde middelen niet kunnen worden gefinancierd. In dit advies
worden die ontwikkelingen toegelicht.
Besluit
1. De geschetste ontwikkelingen binnen onderwijshuisvesting worden
voor kennisgeving aangenomen.
2. Zodra de financiële effecten van de BBV-wijzigingen bekend zijn
worden de wensen van onderwijshuisvesting bij de integrale afweging
meegenomen.

