OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 13 APRIL 2021
Samenstelling
De heer Jan Rijpstra, burgemeester; mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer Robin
Hartogh Heys van de Lier, wethouder de heer Felix van Beek, wethouder, de heer Bert
Westerink, wethouder, de heer Jelmer Mulder, gemeentesecretaris en de heer Johan
Boersma, plv.directiesecretaris.
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Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen agenda

Samenvatting
.
Besluit
Het college stelt de agenda conform vast.
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Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Samenvatting
.
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst conform vast.
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Zaaknummer
53869
Programmas en
projecten

Vaststelling startnotitie Omgevingsplan

Samenvatting
De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking.
Onderdeel daarvan is de introductie van het nieuwe wettelijk
instrument Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en
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verordeningen in de gemeente op het gebied van de fysieke
leefomgeving. Iedere gemeente is volgens de wet verplicht
om één Omgevingsplan voor het gehele gemeentelijk
grondgebied te hebben en te kunnen wijzigen. De startnotitie
ambitiebepaling Omgevingsplan geeft inzicht in te maken
keuzes, ambitiebepaling en de daaruit voortvloeiende
financiële consequenties.
Besluit
Het college stemt in met de Startnotitie Omgevingsplan.
Het college stemt in met het conceptraadsvoorstel, waarbij de
gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Stel de Startnotitie Omgevingsplan vast.
2. Stel voor de uitvoering van de Startnotitie
Omgevingsplan in 2021 een krediet beschikbaar van
eenmalig € 100.000,- gedekt ten laste van de
algemene reserve. De administratieve verwerking
vindt plaats in de Corncernrapportage 2021-I.
3. Neem voor de uitvoering van de Startnotitie
Omgevingsplan v.a. 2022 een structureel budget op
van € 389.000,- per jaar in de brede afweging van de
kadernota en de daaropvolgende begroting.
4. Neem kennis van de Notitie Omgevingsplan en
nieuwe initiatieven.
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Zaaknummer
107776
Ondernemen en
ontwikkelen

Opdracht en subsidie voor centrummanager 2021-2022

Samenvatting
In de ambitie van de gemeente Smallingerland en de
centrumondernemers is het Drachtster stadscentrum gastvrij,
bruisend en economisch springlevend; letterlijk "het kloppend
hart" van Drachten en omgeving, een verbindende factor die
midden in onze maatschappij staat. Een gastvrij en bruisend
stadscentrum draagt bij aan het woon- en werkgenot van alle
inwoners en werknemers van Drachten en omgeving- en
daarmee is het belangrijk dat de centrumondernemers en de
gemeente elkaar in deze ambitie omarmen en versterken.
Om tot een succesvolle uitvoering te komen van deze ambitie
is in 2020 een centrummanager aangesteld voor de komende
3 jaren. De centrummanager werkt in opdracht van
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winkeliersvereniging ha&ie. De vereniging heeft voor de
centrummanager een subsidieaanvraag ingediend voor de
komende 3 jaren (2021-2023). Het college besluit om de
subsidie toe te kennen voor 2021 en 2022, omdat dit aansluit
bij de looptijd van dit onderdeel in de economische actie
agenda en de centrummanager ook is aangesteld voor de
periode tot en met 2022.
Besluit
Het verlenen van een subsidie van € 45.000,- per jaar voor
de centrummanager voor de komende 2 jaren (2021-2022).
De aanvrager wordt geïnformeerd met de bijgevoegde
concept brief.
De centrummanager de bijgevoegde opdracht laten uitvoeren
in 2021.
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Zaaknummer
113608
Vergunningen toezicht
en handhaving

Beantwoording schriftelijke vragen SP over loslopende
honden

Samenvatting
De fractie van de SP stelde middels schrijven van 31 maart
2021 vragen naar aanleiding van een signaal van een
inwoner. Hetzelfde signaal had de organisatie ook reeds
bereikt en hierover is contact geweest met betrokkene en zijn
er acties uitgezet. In de conceptreactie wordt daarnaast
specifiek ingegaan op de drie vragen van de fractie. De
reactie komt er in essentie op neer dat uw college het signaal
herkent, een relatie ziet met de COVID-19 situatie maar er
geen sprake lijkt van een exponentieel groeiend probleem. Er
is naar aanleiding van het signaal extra aandacht besteed op
social media aan de aanlijnverplichting die in 2013 werd
ingesteld en de handhavers publiek letten tijdens hun rondes
op loslopende honden. Tenslotte is de woonomgeving van
de inwoner extra meegenomen op route.
Besluit
Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen
van de fractie van de SP over loslopende honden conform
bijgaande conceptbrief.
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Zaaknummer
90987
Samen leven

Verzending inventarisatie grafmonumenten Smallingerland

Samenvatting
De afgelopen jaren is in een samenwerking van gemeente
Smallingerland en Smelne's Erfskip gewerkt aan een
inventarisatie van grafmonumenten op de begraafplaatsen in
Smallingerland. Daaruit is ook een kleine 'toplijst' ontstaan
van grafmonumenten die extra waardevol zijn op lokaal
niveau door hun vormgeving, materiaalgebruik, detaillering,
plek in een ensemble of link met een speciale gebeurtenis of
belangrijke persoon in de (lokale) historie. Het project is nu
afgerond en er ligt een prachtig overzicht van alle
begraafplaatsen. Dit wordt toegezonden aan de
begraafplaatseigenaren, vrijwilligers van het project en de
gemeenteraad.
Besluit
Kennis nemen van het boekwerkje Inventarisatie
Grafmonumenten Smallingerland
De inventarisatie zenden aan betrokkenen en gemeenteraad
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Zaaknummer
110794
Sociaal geregeld

Beantwoording brief Clientenraad gewijzigd Participatiebesluit
participatiewet

Samenvatting
Op 21 maart 2021 heeft de cliëntenraad een brief gestuurd
n.a.v. het gewijzigde Participatiebesluit Participatiewet
gemeente Smallingerland 2016.
Besluit
instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan de cliëntenraad.
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Zaaknummer
58662
Samen leven

Lokale inclusie agenda Smallingerland 2021

Samenvatting
Smallingerland heeft, in afstemming met maatschappelijke
organisaties, het werkveld en de Wmo adviesraad, een lokale
inclusie agenda opgesteld. Dit is een uitwerking van het VN-
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verdrag Handicap. Het doel is om iedereen mee te kunnen
laten doen in de samenleving, op alle leefdomeinen. De
acties in de agenda zijn gericht op het wegnemen van
drempels, zowel figuurlijk als fysiek, voor mensen met een
beperking. De agenda is dynamisch. Dat wil zeggen dat er
ieder jaar punten af kunnen als ze gerealiseerd zijn en
nieuwe punten kunnen worden opgevoerd. Met de agenda
werken gemeente en het maatschappelijk veld aan
bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.
Besluit
Vaststellen Lokale inclusie agenda Smallingerland 2021.
Informeren van de raad met bijgevoegde brief (concept) met
de agenda als bijlage.
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Zaaknummer
110944
Sociaal geregeld

Beantwoording brief clientenraad mbt herijking minimabeleid

Samenvatting
Op 5 maart 2021 heeft de clientenraad vragen gesteld over
de wijze van uitvoering van het plan met betrekking tot de
nota herijking minimabeleid. In bijgevoegde brief wordt
antwoord gegeven op hun vraag.
Besluit
Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan de cliëntenraad.
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Zaaknummer
107787
Sociaal geregeld

Reactie op vragen van de clientenraad mbt
schuldhulpverlening en de rol van de Kredietbank

Samenvatting
Op 2 maart 2021 heeft de cliëntenraad vragen gesteld over
schuldhulpverlening en met name de rol van de Kredietbank
Nederland hierin. In bijgevoegde brief wordt antwoord
gegeven op de vragen die de cliëntenraad hierover stelt.
Deze antwoorden zijn afgestemd met de Kredietbank
Nederland.
Besluit
Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan de cliëntenraad.
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Zaaknummer
108861
Samen leven

Project Samen opgroeien in de wijk; evaluatie en toekomst

Samenvatting
In 2018 is gestart met de pilot ‘Opvoeden in de wijk’. De
afdeling Opvoedingsondersteuning &
Ontwikkelingsstimulering van M.O.S., de oudercoördinator
VVE van de gemeente Smallingerland en de peuteropvang
van OINK! zijn dit project samen gestart naar aanleiding van
de behoefte onder opvoeders om elkaar te ontmoeten en de
wens om opvoedingsvragen en ervaringen te kunnen delen.
Vanuit het bestaande aanbod kon onvoldoende op deze
specifieke behoefte worden ingespeeld.
Na de pilotperiode (2018/2019) is besloten om het project
voort te zetten. De naam van het project is gewijzigd naar
‘Samen opgroeien in de wijk’ en de uitvoering is op ons
verzoek verplaatst naar de wijken De Bouwen, De Wiken en
De Venen. Samen opgroeien in de wijk bestaat uit een cyclus
van vier weken. De cyclus bestaat uit VVE thuis, ontmoeting
en ervaringen, Spel-doe en een themabijeenkomst. De
doelgroep wordt gevormd door opvoeders van kinderen in de
leeftijd van 0-12 jaar. De bijeenkomsten zijn zowel voor
opvoeders als voor het jonge kind en zijn daarmee gericht op
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Naast
het aanbod voor opvoeders worden tegelijkertijd activiteiten
voor het jonge kind georganiseerd of wordt gekozen voor een
ouder-kind aanbod. De samenstelling van de groep is
voortdurend in beweging. Naast een vaste groep bezoekers
sluiten steeds weer nieuwe ouders aan. Ouders nodigen
elkaar uit en door werving via o.a. opbouwwerk, de
pedagogen van Carins en kinderopvang maken opvoeders
kennis met het aanbod.
Besluit
Er wordt kennis genomen van de resultaten van het project
Samen opgroeien in de wijk.
Er wordt voor de periode 1 mei 2021 tot en met december
2022 een bedrag van €135.564. beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van Samen opgroeien in de wijk in vijf wijken in
Drachten.
De kosten onder 2 kunnen worden gedekt uit de middelen
van de specifieke uitkering VVE.
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De uitvoering van Samen opgroeien in de wijk wordt
ondergebracht bij M.O.S.
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Zaaknummer
0000
Klantcontact

Vrijgave krediet Dienstverlening

Samenvatting
Het programma Dienstverlening loopt inmiddels anderhalf
jaar. Ook voor 2021 is er door de gemeenteraad in de
begroting goedkeuring gegeven om aanspraak te maken op
het budget voor het programma Dienstverlening.
Oorspronkelijk was er voor 2021 twee miljoen Euro
gereserveerd. Na de herschikkingen voor de begroting
hebben we het budget voor 2021 teruggebracht naar 1,25
miljoen Euro.
Besluit
Er wordt een krediet van € 1.250.000 beschikbaar gesteld
voor de uitvoering van het programma Dienstverlening. De
lasten worden gedekt uit de in de begroting 2021 voor
dienstverlening gereserveerde middelen.
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Zaaknummer
105831

Reservering middelen 4 en 5 mei

Samen leven
Samenvatting
Afgelopen jaar zou 75 jaar bevrijding groots worden gevierd.
Helaas was dit door Covid 19 niet mogelijk en is besloten de
activiteiten door te schuiven naar 2021 onder de noemer
Bevrijding 75+1
Op 5 mei zullen in Smallingerland een beperkt aantal
activiteiten plaatsvinden. Ook wordt in een sobere vorm
aandacht besteed aan de Dodenherdenking.
Besluit
1.Er wordt een budget van 5.000 euro gereserveerd voor de
Dodenherdenking 2021.
Dit bedrag wordt gedekt uit het budget representatie
college.
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2. Er wordt een budget van 21.000 euro gereserveerd voor
de activiteiten op 5 mei in het kader van de Bevrijding 75 + 1.
3. Aan de raad wordt voorgesteld om 21.000 euro van het
resterende budget 75 jaar bevrijding voor 2020 door te
schuiven naar
2021 middels het opnemen van een resultaatbestemming
in de jaarrekening 2020
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Zaaknummer
109482
Sociaal geregeld

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR SW Fryslân

Samenvatting
Op 25 juni 2021 vindt een vergadering plaats van het
algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SW
Fryslân (GR). Wethouder Westerink is namens het college
van b en w lid van dit bestuur. Op deze vergadering staan de
jaarstukken 2020 en de begroting 2022 ter vaststelling
geagendeerd. Op basis van de GR dient de gemeenteraad in
de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te
dienen ten aanzien van deze stukken. Het college constateert
geen afwijkingen in de stukken en adviseert de raad daarom
geen zienswijze in te dienen.
Besluit
Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en de
ontwerpbegroting 2022 van de GR SW Fryslân en aan de
raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen door
middel van bijgevoegd raadsvoorstel.
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Zaaknummer
111848
Ondernemen en
ontwikkelen

Recreatieschap Marrekrite: concept-jaarstukken 2020,
conceptbegroting 2022, meerjarenbegroting 2023-2025

Samenvatting
De Marrekrite heeft de conceptbegroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025 toegestuurd aan de
deelnemende partijen met de mogelijkheid een zienswijze te
geven. De Jaarstukken 2020 worden ter kennisgeving
voorgelegd.
Besluit

8/13

De gemeenteraad voorstellen kennis te nemen van de
conceptjaarstukken 2020, conceptbegroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025, waarbij geen zienswijze wordt
ingediend voor de conceptbegroting 2022.
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Zaaknummer
112443
Concern

Beantwoording schriftelijke vragen ELP inzake voorgenomen
(Corona) moties

Samenvatting
In de raadsvergadering van 6 mei 2020 zijn 5 voorgenomen
moties ingediend, die na debat zijn aangehouden. De fractie
van de ELP heeft in de raadsvergadering van 23 maart
mondelinge vragen over het meenemen van de onderwerpen
in de moties en ingediende vragen in Coronabeleid. De
moties hebben betrekking op de inzet voor middenstand en
horeca en behoud van werkgelegenheid. Het college is van
mening, dat met de verschillende maatregelen op goede
wijze uitvoering is gegeven aan de voorgenomen moties.
Overigens leiden niet alle Corona gerelateerde vragen direct
tot nieuw beleid. Veel vragen gaan over individuele
aangelegenheden en worden ad hoc afgedaan. Het is nu
zaak om te kijken wat we nog aanvullend kunnen doen
gericht op de situatie na Corona.
Besluit
Het college stemt - met aanvulling - in met beantwoording
van de schriftelijke vragen conform bijgevoegde conceptbrief,
waarin het college aangeeft met de verschillende
maatregelen op goede wijze uitvoering te hebben gegeven
aan de voorgenomen moties en er nu met middenstanders en
horeca vooruit wordt gekeken naar de situatie na Corona.
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Zaaknummer
Nvt
Belastingen

Brief aan gemeenteraad en aan 8 voetbalverenigingen inzake
standpunt OZB.

Samenvatting
In 2018 vroegen lokale voetbalverenigingen of de OZBaanslagen gemeentelijke belastingen kwijtgescholden kunnen
worden. In diezelfde periode werd amendement Omtzigt door
de Tweede Kamer aangenomen. Dit amendement geeft
ruimte om tariefdifferentiatie voor maatschappelijke
organisaties toe te passen. Het college heeft besloten om
geen uitvoering te geven aan deze tariefdifferentiatie. De
9/13

voetbalclubs en andere organisaties met een maatschappelijk
belang blijven ongewijzigd belastingplichtig conform de wet
WOZ, Belastingverordeningen en Rijksbelastingwet. Alvorens
de voetbalclubs op de hoogte te stellen dat de OZB
aanslagen betaald dienen te worden, willen we de raad
informeren.
Besluit
Het college stemt in met de conceptbrieven inzake standpunt
OZB, zoals aangepast na het overleg met de betrokken
voetbalverenigingen.
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Zaaknummer
113090
Sociaal geregeld

Stavaza Inkoopproces Jeugdhulp 2022
Datum paraafbesluit

Samenvatting
In aanloop naar de nieuwe inkoop Jeugdhulp va 2022 is een
inkoopstrategie opgesteld. Deze strategie is het vertrekpunt
voor de inkoopdocumenten voor de nieuwe aanbesteding van
Jeugdhulp.
Besluit
1. De inkoopstrategie Jeugdhulp 2022 voor kennisgeving aan
te nemen.
2. Bijgaande raadsbrief vast te stellen en op 13 april na
16:00u te verzenden aan de gemeenteraad.
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Zaaknummer
110978
Samen leven

Inzet extra budget lokaal sport- en beweegakkoord

Samenvatting
Smallingerland heeft een lokaal sport- en beweegakkoord en
krijgt hiervoor activiteitenbudget vanuit het Rijk. Het ministerie
heeft besloten dit budget eenmalig te verdubbelen in 2021.
Men verwacht van de gemeente dat deze extra middelen
ingezet worden als compensatie van de sport in Coronatijd.
Dit doet de gemeente via twee sporen: de georganiseerde
sport via de lokale verenigingen en het stimuleren van sport
en bewegen in de buurt. De kerngroep van het lokaal sporten beweegakkoord ontvangt €15.000 om sportverenigingen
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rondom Corona een extra impuls te geven om vitaal te
blijven. De andere €15.000 gaat naar een aanjager sport en
bewegen die, binnen de huidige mogelijkheden, inwoners
perspectief kan bieden via sport en inwoners letterlijk in
beweging kan krijgen. Met het reguliere budget (€30.000 per
jaar) vinden de activiteiten plaats die zijn afgesproken binnen
het sport- en beweegakkoord.
Besluit
Inzetten van €15.000 voor stimuleren vitaliteit sportclubs via
de kerngroep sport- en beweegakkoord
Inzetten van €15.000 voor het stimuleren van sport en
bewegen in de buurt in Coronatijd via coach Sportbedrijf
De kosten bedragen eenmalig €30.000 in 2021 en worden
volledig gedekt door Rijksmiddelen
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Zaaknummer
GV90634
Concern

Beslissing op bezwaar bomenkap Boornbergum
Datum paraafbesluit
12 april 2021
Samenvatting
Tegen een verleende omgevingsvergunning om 19 bomen te
kappen in Boornbergum ten behoeve van woningbouw is
bezwaar gemaakt door een omwonende. Deze vergunning is
verleend op 8 september 2020.
Er is geen reden om de verleende omgevingsvergunning in te
trekken. Het besluit blijft in stand. Het bezwaar is ongegrond.
Besluit
Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren.
Het college besluit het bestreden besluit in stand te laten
onder verbetering van de motivering.
Het college stelt daartoe bijgevoegd beslissing op bezwaar
vast.
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Zaaknummer
93343

convenant OGGZ team 2021-2024
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Sociaal geregeld

Datum paraafbesluit
12 april 2021
Samenvatting
De gemeente is samen met diverse partijen verantwoordelijk
voor de aanpak van de doelgroep " openbare GGZ". De
convenantspartijen kennen al een jaren lange samenwerking
rondom deze doelgroep in een multidisciplinair team. Met dit
team wordt naar oplossingen gezocht in complexe casuïstiek.
Met dit convenant willen partijen hun samenwerking
vormgeven en ruimte zoeken voor maatwerk voor de
doelgroep van het OGGZ team.
Met dit nieuwe convenant worden de afspraken tussen
partijen hernieuwd. Tevens worden wettelijke wijzigingen op
het gebied van het delen van persoonsgegevens
meegenomen. Omdat dit convenant per 1 april 2021 in
werking treedt, wordt ook rekening gehouden met de
gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
Besluit
Het convenant OGGZ team Smallingerland 2021-2024 wordt
vastgesteld.
Het college machtigt wethouder Bert Westerink om dit
convenant namens het college te ondertekenen.
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Zaaknummer
106404
Informatie en analyse

Verantwoordingsrapportage BAG-BGT 2020
Datum paraafbesluit
12 april 2021
Samenvatting
De gemeente dient elk jaar verantwoording af te leggen over
de borging, tijdigheid, volledigheid en juistheid van een aantal
basisregistraties waar zij bronhouder van is. De
basisregistraties waarvoor dit geldt zijn:
-

De basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);

-

De basisregistratie grootschalige topografie (BGT);

-

De basisregistratie Ongergrond:

Dit gebeurt door het invullen van de Ensia vragenlijst. De
uitkomsten en voorgestelde verbetermaatregelen resulteren
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in een verantwoordingsrapportage per basisregistratie. Welke
ter vaststelling moet worden aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders. De vastgestelde
verantwoordingsrapportages moeten worden verstuurd naar
het ministerie van BZK.
BRO
Omdat de BRO nog in een opbouwfase is en er nog geen
gegevens vanuit Smallingerland zijn aangeleverd hoeven we
hierover dit jaar geen verantwoordingsrapportage te
overleggen. Vandaar dat u hier alleen de
verantwoordingsrapportages BAG en BGT aantreft.
Besluit
De verantwoordingsrapportages BAG en BGT en de
verbetermaatregelen worden vastgesteld.
De verantwoordingsrapportages worden na vaststelling,
verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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