Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 40 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
28 september 2016

Ont.

1.

1759422 Sloop Hunze 243 en 245
Aanleiding
Het pand aan de Hunze 243 en 245, voorheen gebruikt voor de
huisvesting van een lagere school, is niet meer geschikt voor gebruik. Het
pand moet dan ook worden gesloopt. Voor de sloop is een
uitvoeringskrediet nodig.
Besluit
1. Ingestemd wordt met de sloop van het pand aan de Hunze 243-245.
2. Er wordt een sloopkrediet beschikbaar gesteld van € 140.000,--.
3. Bij Concernrapportage 2016-II zal dekking worden gezocht voor deze
eenmalige lasten.
5 oktober 2016
Beslissing burgemeester Van Bekkum

BO

2.

1763074 Beleidsregels evenementenveiligheid
Aanleiding
In uw b&w-vergadering van 24 mei 2016 is kennis genomen van de
concept-beleidsregels evenementenveiligheid. Er is dringend behoefte aan
deze "beleidsregels evenementenveiligheid" met daarin expliciete
aandacht voor veiligheids- en gezondheidsrisico's. Deze risico's voor
bezoekers en burgers moeten zoveel mogelijk gereduceerd dan wel
worden voorkomen. Met deze beleidsregels wordt voor iedereen meer
duidelijkheid verschaft in het traject vóór de vergunningverlening, tijdens
het evenement en na afloop. De raad is akkoord gegaan met het
verruimen van de termijnen van aanvraag. Hierdoor kan het beleid door u
worden vastgesteld, in werking treden en bekendgemaakt.
Besluit
1. De beleidsregels evenementenveiligheid worden vastgesteld en
bekendgemaakt.
2. Inwerkingtreding vindt plaats op 21 oktober 2016.
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Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 4 oktober 2016
Afwezig:
Afd.

Nr.

Alg.

1.

wethouder Ketelaar
Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst - week 39 - 2016; conform vastgesteld

-2Saza 2.

1749895 Plan van Aanpak Vrijwilligersbeleid
Aanleiding
De gemeenteraad heeft op 30 augustus 2016 de Nota Vrijwilligersbeleid
vastgesteld. Voor de uitvoering van deze nota is een Plan van Aanpak
opgesteld.
Besluit
Het Plan van Aanpak wordt vastgesteld.

Ont.

3.

1755909 Verkeersbesluit bushalte
Aanleiding
Op 11 december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling en lijnvoering van
het openbaar vervoer in. Eén van de wijzigingen is dat er weer bussen
gaan rijden op de route Stationsweg, Vogelzang, Torenstraat. Na alle
wegwerkzaamheden op deze route (herinrichting Stationsweg, de Drift en
onlangs de herinrichting van de Vogelzang) is deze route weer
beschikbaar voor openbaar vervoer. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat er
drie bushaltes moeten worden aangewezen. Twee haltes zijn al
meegenomen in recente herinrichtingen, fysiek zijn ze al aanwezig, maar
voor het aanwijzen van deze bushaltes en het plaatsen van het
bushaltebord is een verkeersbesluit noodzakelijk.
Besluit
1. Er wordt een verkeersbesluit genomen voor de aanwijzing van de
bushalte Vogelzang.
2. Er wordt een verkeersbesluit genomen voor de aanwijzing van de
bushalte Stationsweg.
3. Er wordt een verkeersbesluit genomen voor de verplaatsing van de
bushalte Omloop.

Soza 4.

1762524 Brief FNV en CNV aan raadsleden over Caparis
Aanleiding
Op 23 september 2016 hebben FNV Overheid en CNV Overheid een brief
gestuurd naar de raadsleden van de acht aan de GR SW Fryslân
deelnemende gemeenten. Hierin spreken zij hun ernstige zorgen uit over
de positie van het kaderpersoneel van Caparis. In de brief wordt een
oproep gedaan om met het kaderpersoneel in gesprek te gaan over de
concrete uitvoeringsplannen voor de voorgenomen herstructurering van
Caparis. De raadsleden worden verzocht om voor 10 oktober 2016 te
reageren op de brief. In dit advies doen wij een voorstel voor een reactie
op deze brief.
Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van FNV Overheid en CNV Overheid
gericht tot de raadsleden.
2. De raad voor te stellen om de bijgevoegde brief aan FNV Overheid en
CNV vast te stellen en te verzenden.

Saza 5.

1762170 Inzet gemeente t.b.v. Gobabis 2017-2020
Aanleiding
De raad heeft al eerder ingestemd met de beleidslijn van de gemeente
betreffende de vriendschapsrelatie met Gobabis. Wel heeft ze een nadere
onderbouwing van de benodigde extra middelen gevraagd.

-3Besluit
1. Er wordt ingestemd met de voorgestelde gemeentelijke inzet van de
vriendschapsrelatie met Gobabis voor de periode 2017-2020.
2. Voor de noodzakelijke extra kosten wordt eenmalig een bedrag van
€ 52.000,-- meegenomen in de brede afweging in het Beleidsplan
2017-2020.
3. De raad wordt volgend bijgaand raadsvoorstel geïnformeerd over de
gemeentelijke inzet en de onderbouwing van de noodzakelijk geachte
éénmalige kosten van € 52.000,--.
Saza 6.

1756846 Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland –
programma 2016-2019
Aanleiding
De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland heeft haar
inzet voor Gobabis geëvalueerd. Die evaluatie geeft aan dat men graag
verder wil maar dat de accenten worden verlegd. De inzet blijft gericht op
het ondersteunen en versterken van kwetsbare groepen in Gobabis maar
dan (nog) meer vraaggericht en met andere partners. Voor de periode
2016-2019 denkt men € 112.600,-- nodig te hebben.
Besluit
1. Neem kennis van het globale programma van de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland voor haar inzet in Gobabis
van 2016-2019.
2. De raad wordt volgens bijgaand raadsvoorstel geïnformeerd over de
toekomstplannen van de Stichting Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland 2016-2019.
3. Er wordt vooralsnog geen aanvullende subsidie verstrekt.

