
1/13

OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  20 DECEMBER 2022

Samenstelling
Aanwezig: De heer Jan Rijpstra, burgemeester; mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer 
Robin Hartogh Heys van de Lier, wethouder; de heer Pieter van der Zwan, wethouder; de 
heer Siebren van der Berg, gemeentesecretaris en mevrouw Baukelien Koopmans, 
bestuurssecretaris.
Afwezig: de heer Sipke Hoekstra, wethouder.

1 Zaaknummer

Concern

Vaststellen agenda

Samenvatting
-
Besluit
Het college stelt de agenda vast.

2 Zaaknummer

Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Samenvatting
-
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst van 13 december 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-057607
Ondernemen en 
ontwikkelen

Wijziging 'Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 
Marrekrite'

Samenvatting
Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Marrekrite vraagt 
het college van burgemeester en wethouders of zij kunnen 
instemmen met een wijziging van de tekst van de 
'Gemeenschappelijke Regeling'. Om een aantal verschillende 
redenen is de noodzaak ontstaan om de tekst van de 
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'Gemeenschappelijke Regeling' (verder GR) aan te scherpen. 
De 'GR Recreatieschap Marrekrite' is een zogenaamde 
‘collegeregeling’, getroffen door burgemeester en wethouders 
en gedeputeerde staten van de deelnemende gemeenten en 
de provincie. Dat betekent dat elk college - ieder voor zich - 
moet besluiten over de voorgestelde wijzigingen. Om dat 
besluit te kunnen nemen, is toestemming nodig van de 
gemeenteraden, respectievelijk provinciale staten.
Besluit
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen af te zien 
van het kenbaar maken van zienswijzen over de ontwerp 
'Gemeenschappelijke Regelingen' en stelt het raadsvoorstel 
vast.

4 Zaaknummer
2021-047683
Programmas en 
projecten

Participatiebeleid Omgevingswet

Samenvatting
Het participatiebeleid heeft betrekking op alle uitingen van 
participatie bij (de voorbereiding, de uitvoering en de 
evaluatie van) het beleid en beheer van de fysieke 
leefomgeving in de gemeente. Het beleid beschrijft op welke 
wijze de gemeente vormgeeft aan participatie als een 
dialoog, waarin gemeente en samenleving gesprekspartners 
zijn. Het beleid beoogt de kwaliteit van de lokale 
democratische processen in de fysieke leefomgeving te 
vergroten, de samenwerking tussen gemeente en inwoners te 
versterken en helderheid te scheppen over proces en 
rolverdeling. Na vaststelling vormt dit beleid de leidraad 
waarmee gewerkt wordt bij participatie en de gesprekken 
tussen gemeente en samenleving. Het 'Participatiebeleid 
Omgevingswet' is de opmaat naar een organisatiebreed 
Participatiebeleid. Bedoeld om het blijvend gesprek tussen de 
samenleving en de gemeente ook op andere vlakken te 
kunnen voeren (sociaal domein, onderhoud en beheer etc). 
Het beleid plaatst participatie in de context van lokaal bestuur 
waarbij definities, specifieke rollen en verantwoordelijkheden 
van de verschillende deelnemers en wettelijke kaders aan 
bod komen.
In de 'Handreiking Participatie' staan de praktische kaders en 
richtlijnen voor de uitvoering.
Besluit
Het college stemt in met het Participatiebeleid en biedt deze 
ter besluitvorming aan de raad aan.
Het college stelt het raadsvoorstel vast. 
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5 Zaaknummer
2022-025314
Omgeving

Vaststelling bestemmingsplan 'Nijewei 80 te Boornbergum'

Samenvatting
De initiatiefnemer heeft het voornemen om ten noorden van 
de Nijewei 80 te Boornbergum, in lijn met het bestaande 
woonlint, twee vrijstaande woningen te bouwen. De 
voorgenomen ontwikkeling is echter niet mogelijk op basis 
van het geldende bestemmingsplan, omdat ter plaatse geen 
woonbestemming met bijbehorend bouwvlak is opgenomen. 
Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken, is een 
herziening van het geldende bestemmingsplan 
noodzakelijk. Voor dit plan is een ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. 
Gedurende deze ter inzagelegging zijn twee zienswijzen 
ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot het 
wijzigen van het bestemmingsplan.
Dit bestemmingsplan voorziet in een goede ruimtelijke 
ordening en heeft de wettelijke procedure doorlopen. Het kan 
daarom vastgesteld worden. 
Besluit

Het college stelt de gemeenteraad voor:
1.    Het bestemmingsplan 'Nijewei 80 te Boornbergum' 
ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer 
NL.IMRO.0090.BP2021DPW013-0401;
2.    Besluit in te stemmen met de beoordeling van de 
ingekomen zienswijzen overeenkomstig de bijgevoegde 
zienswijzennota;
3.    Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet 
ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen voor 
het bestemmingsplan 'Nijewei 80 te Boornbergum';
Het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit worden 
vastgesteld.

6 Zaaknummer
2022-041120
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Omgevingsvergunning parkeerterrein achter de tijdelijke 
brandweerkazerne

Samenvatting
Op 12 juli 2022 heeft Veiligheidsregio een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het 
parkeerterrein achter de tijdelijke brandweerkazerne aan 
de Gariperwei 30a in Oudega. Het college heeft hierop een 
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besluit genomen.
Besluit
Het college besluit de omgevingsvergunning voor het 
legaliseren van het parkeerterrein achter de tijdelijke 
brandweerkazerne aan de Gariperwei 30a in Oudega te 
verlenen. 

7 Zaaknummer
2022-072186
Concern

Beantwoording schriftelijke vragen fractie ELP over afdoening 
aangenomen moties

Samenvatting
De ELP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
afdoening van aangenomen moties. Het college heeft de 
vragen beantwoord.
Besluit
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de ELP-
fractie over de afdoening van aangenomen moties en stelt de 
brief vast.

8 Zaaknummer
2022-072372
Concern

Tijdelijke uitbreiding terrassen voorstel - Verlenging tijdelijke 
uitbreiding terrassen

Samenvatting
De regeling voor het tijdelijk uitbreiden van de terrassen loopt 
tot en met 31 december 2022. Voorgesteld wordt om deze 
tijdelijke uitbreiding van de terrassen te verlengen tot en met 
30 juni 2023. Op dit moment wordt het huidige horecabeleid 
van de gemeente Smallingerland geactualiseerd en hierin 
wordt het terrassenbeleid ook meegenomen. De verlenging 
van de tijdelijke uitbreiding zorgt ervoor dat de tijd overbrugd 
wordt tot dat het nieuwe horecabeleid en dus het 
terrassenbeleid vastgesteld wordt. Horecaondernemers 
hoeven in deze periode niet (mogelijke) extra kosten te 
maken om hun terrassen af te breken, om vervolgens in de 
zomer (mogelijk) deze terrassen opnieuw uit te breiden.
Besluit

De burgemeester stelt de uitgangspunten voor het tijdelijk 
vergroten van het terras vast.
Het college stelt de verlenging van de tijdelijke uitbreiding van 
de terrassen vast tot en met 30 juni 2023.
Het college besluit geen precario te heffen voor het aantal 
extra m2 aan gemeentegrond wat een horecaondernemer 
tijdelijk gebruikt voor het grotere terras.
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Het college stelt de brief aan de gemeenteraad vast.

9 Zaaknummer
2022-067977
Sociaal geregeld

Voortzetting 'Bed Bad Brood-regeling 2023'

Samenvatting
Het college heeft  besloten om de huidige 'Bed Bad Brood-
voorziening' aan te houden tot er een landelijk dekkend 
netwerk van vreemdelingen voorzieningen (LVV) voor 
uitgeprocedeerde vreemdelingen is. In afwachting van hierop 
heeft het college besloten om subsidie te verstrekken voor de 
voortzetting van de 'Bed Bad Brood-voorziening' in 2023.
Besluit

Vaststellen van het budget van € 88.393,- voor uitvoering van 
de 'Bed Bad Broodregeling' in 2023, waarvan de dekking 
wordt gehaald uit het minderhedenbudget.
Vaststellen van de beschikking voor de uitvoering van de 
'Bed Bad Brood-regeling 2023' conform de voorwaarden 
noodopvang 2021.

10 Zaaknummer
2022-046253
Sociaal geregeld

Schoolconsulenten en coördinator inclusiever onderwijs

Samenvatting
Preventie en normaliseren is een belangrijk speerpunt in het 
nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Smallingerland en 
de nieuwe regiovisie Jeugd. Het college van B&W wil de 
komende jaren optimaal investeren in de afstemming tussen 
het onderwijs en de preventieve jeugdzorg. Hoe eerder een 
probleem wordt gesignaleerd, hoe eerder gehandeld kan 
worden en een oplossing kan worden gevonden. Aan alle 
scholen in Smallingerland is een schoolconsulent van Carins 
verbonden. We gaan het aantal schoolconsulenten in 
Smallingerland fors uitbreiden om een duw in de goede 
richting te geven. We willen dat scholen beter toegerust zijn 
om hulpvragen op te pakken. De inzet van de 
schoolconsulenten in combinatie met een tijdelijke 
coördinator inclusiever onderwijs moet onder andere leiden 
tot eerder adequaat handelen en minder doorverwijzingen 
naar specialistische jeugdhulp. We willen de komende jaren 
ook afspraken maken over het grijze gebied binnen de kaders 
van de Jeugdwet en die van de Wet passend onderwijs.  
Besluit
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Het college besluit:
1. De projectovereenkomst met Carins voor de inzet van 
schoolconsulenten vanaf 2023 t/m 2026 vast te stellen.
2. De jaarlijkse kosten voor de inzet van de 
schoolconsulenten van € 450.000,- te dekken uit de hiervoor 
gereserveerde middelen in 'Begroting 2023-2026'.
3. De opdracht voor de inzet van een tijdelijke coördinator 
inclusiever onderwijs vast te stellen en deze uit te laten 
voeren door de gemeente.
4. De jaarlijkse kosten voor de inzet van de tijdelijke 
coördinator van € 90.000,- voor 2023 en € 90.000,- voor 2024 
te dekken uit het budget 'Maatwerk Jeugdhulp'.
5. De inzet en resultaten van de schoolcontactpersonen en 
de tijdelijke coördinator inclusiever onderwijs periodiek te 
monitoren en te evalueren.

11 Zaaknummer
2022-070844
Sociaal geregeld

Inkoopstrategie Wmo 2024

Samenvatting
De Wmo contracten voor huishoudelijke hulp, begeleiding en 
dagbesteding lopen af per 1 januari 2024. Er is geen 
mogelijkheid meer om de contracten met de zorgaanbieders 
te verlengen. Smallingerland heeft een Sociale Koers 
vastgesteld. Met deze inkoop sluiten we aan bij de Sociale 
Koers en hebben de belangrijkste uitgangspunten en keuzes 
vastgelegd in de 'Inkoopstrategie Wmo 2024'.
Besluit
Vaststellen van de inkoopstrategie waarbij de volgende 
keuzes worden gemaakt:

• uitgangspunten bij de inkoop op basis van de sociale 
koers: 

•  Uitgangspunt 1: Normaliseren waar mogelijk
Uitgangspunt 2: De inwoner staat centraal en heeft 
zoveel mogelijk de regie
Uitgangspunt 3: De ondersteuning is dichtbij en 
laagdrempelig 
Uitgangspunt 4: Werken aan heldere doelen en 
resultaten voor de inwoner
Uitgangspunt 5: Samenwerken en aansluiten op 
algemene voorzieningen 
Uitgangspunt 6: Samen als partners werken aan 
vernieuwing
Uitgangspunt 7: Toegang, contractmanagement en 
toezicht beter positioneren 

• Op basis van uitgangspunten 5, 6 en 7 streven naar 
een beperking van het aantal aanbieders zodat het 
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partnerschap met de aanbieders vorm kan krijgen en 
de toegang, het toezicht en de toegang beter worden 
gepositioneerd. 

• Kiezen we voor een zelf in te richten procedure 
sociale en andere specifieke diensten. 

• Kiezen we voor de bekostigingssystematiek P maal Q 
op basis van reële tarieven.

12 Zaaknummer
2022-066455
Sociaal geregeld

Vaststellen 'Fryske Regiovisie Jeugd 2023-2026'

Samenvatting
Ingegeven door de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) is 
er de afgelopen anderhalf jaar, onder regie van SDF en For 
Fryske Bern gewerkt aan het formuleren van een regiovisie 
Jeugd. De 'Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023-2026' biedt een 
belangrijke kapstok voor de ontwikkelingen van jeugd(hulp) in 
Friesland. De regiovisie wordt vastgesteld door alle 18 Friese 
gemeenteraden.
Besluit

Het college besluit in te stemmen met de 'Fryske Regiovisie 
Jeugdhulp 2023-2026' en deze ter vaststelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad.
Het college stelt het raadsvoorstel vast.

13 Zaaknummer
2022-067560
Samen leven

'Uitvoeringsovereenkomst 2023' M.O.S.

Samenvatting
De M.O.S. voert in opdracht van de gemeente diverse taken 
en activiteiten uit en beheert een aantal accommodaties. 
Jaarlijks worden de afspraken hierover vastgelegd in een 
uitvoeringsovereenkomst waarin de inhoudelijke en financiële 
afspraken worden vastgelegd. Hierbij wordt de 
'Uitvoeringsovereenkomst 2023' aan het college voorgelegd 
ter vaststelling.
Besluit

Het college besluit de 'Uitvoeringsovereenkomst 2023' vast te 
stellen en te ondertekenen.
€ 3.419.510,- beschikbaar te stellen aan M.O.S. voor 2023 
conform bijgaande subsidiematrix.
De raad hierover te informeren en stelt de raadsbrief vast.
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14 Zaaknummer

Klantcontact

Raadsbrief mbt motie 'Naast digitale communicatie ook 
schriftelijke communicatie' 

Samenvatting
N.a.v. de ingediende motie wordt middels deze raadsbrief 
uitvoering gegeven aan de motie. De uitvoering beoogt een 
dienstverlening welke klantvriendelijk is en voor iedereen 
toegankelijk en tegelijkertijd efficiënt is georganiseerd.
Besluit
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de 
motie vreemd aan de orde van de dag 'Naast digitale 
communicatie ook altijd een papieren alternatief aan te 
bieden' en stelt de raadsbrief vast.

15 Zaaknummer
106761
Concern

Beslissen op bezwaar tegen het realiseren van vier 
aanlegsteigers in de Peinder Mieden                                          

Samenvatting
De bezwarencommissie heeft het bezwaar tegen de 
omgevingsvergunning voor het realiseren van vier 
aanlegsteigers in de Peinder Mieden ongegrond verklaard. 
Het advies aan het college is om het besluit in stand te 
houden met een aanvulling van de motivering. Uit de 
aanvulling moet duidelijk blijken dat het belang van 
bezwaarmaker is afgewogen tegen het belang van het 
realiseren van aanlegsteigers. De aanlegsteigers waarvoor 
een omgevingsvergunning is verleend, worden geplaatst op 
een plek die in het bestemmingsplan is aangewezen als plek 
waar specifiek aanlegsteigers mogen worden gerealiseerd. 
De feitelijke situatie komt niet overeen met de verbeelding 
van het bestemmingsplan. Deze omissie zal worden 
verholpen. De aanlegsteigers zouden bij een juiste 
verbeelding bij recht zijn toegestaan. Omwonenden kunnen 
er hierdoor niet vanuit gaan dat er geen aanlegsteigers meer 
zullen worden aangelegd. Tot slot adviseert de 
bezwarencommissie het college om geen vergoeding voor 
rechtsbijstand aan bezwaarmaker te betalen. 
Besluit

Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren
Het college besluit het bestreden besluit in stand te laten met 
aanvulling van de motivering waaruit blijkt dat het belang van 
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bezwaarmaker is afgewogen tegen het belang van het 
verlenen van de omgevingsvergunning
Het college besluit het verzoek tot toekenning van een 
vergoeding van de kosten voor juridische bijstand af te 
wijzen.

16 Zaaknummer
2022-069811
Omgeving

Principeverzoek 'Noorderbuurt 44 Drachten'

Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 
appartementen in het bestaande pand aan de Noorderbuurt 
44 te Drachten.
Een klein deel van het bestaande pand zal gebruikt worden 
als winkel, de resterende ruimte in het pand wordt ingericht 
voor 3 appartementen.
3 wooneenheden in het bestaande pand is in strijd met het 
geldende bestemmingsplan 'Centrum Drachten' en in strijd 
met het paraplubestemmingsplan 'Wonen in Smallingerland'.
Besluit
Het college besluit onder voorwaarden principemedewerking 
te verlenen aan het realiseren van 3 wooneenheden in het 
bestaande pand aan de Noorderbuurt 44 te Drachten. 

17 Zaaknummer
2022-068366
Samen leven

Verzoek intrekking monumentale status Rooms Katholieke 
Kerk

Samenvatting
Het bestuur van de Rooms Katholieke Parochie Heilige Clara 
van Assisi heeft een verzoek ingediend om de monumentale 
status van de kerk aan de Pier Panderstraat 1 te Drachten in 
te trekken. Er wordt advies gevraagd aan Hûs en Hiem, de 
welstands- en monumentencommissie. 
Besluit
Het college neemt er kennis van dat aan Hûs en Hiem, de 
Welstands- en Monumentencommissie,  wordt gevraagd een 
advies uit te brengen over het verzoek van de Rooms 
Katholieke Parochie Heilige Clara van Assisi om de 
monumentale status van de kerk aan de Pier Panderstraat 1 
in te trekken.

18 Zaaknummer Vaststelling projectsubsidie 'Region of Smart Factories' 
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2022-071245
Ondernemen en 
ontwikkelen

Samenvatting
De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân 
bevorderen de innovatie binnen de samenwerkende 
industriële bedrijven in en rond Drachten. Dit met als doel de 
ontwikkeling van schone, innovatieve maakindustrie en het 
scheppen van werkgelegenheid in die sector. Naast de 
subsidiëring van het Innovatiecluster Drachten (ICD) is met 
de drie Noordelijke provincies en het Rijk het project 'Region 
of Smart Factories' (RoSF) gesubsidieerd . Dit project heeft 
bijgedragen aan het hierboven genoemde doel, is afgerond 
en gecontroleerd. Op grond daarvan is de projectsubsidie 
vastgesteld. 
Besluit

Het college besluit de projectsubsidie 'Region of Smart 
Factories' vast te stellen en het restant projectsubsidie van € 
252.089,- betaalbaar te stellen.
Het college informeert de raad over de 
projectafronding  RoSF en  de eindrapportage en stelt de 
raadsbrief vast.

19 Zaaknummer
2022-070415
Samen leven

Verlenging uitvoeringsafspraken Sportbedrijf 2023

Samenvatting
De huidige afspraken tussen gemeente en Sportbedrijf lopen 
tot en met 31 december 2022. Het afgelopen jaar is de 
nieuwe sportnota vastgesteld. Deze dient verwerkt te worden 
in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en 
Sportbedrijf. Daarnaast vragen een aantal actuele 
ontwikkelingen (onder andere hoge inflatie en druk op de 
subsidie door niet indexeren) om meer aandacht voor de 
uitwerking van deze meerjarenafspraken tot en met 2026. 
Om de continuïteit van de activiteiten van het Sportbedrijf te 
waarborgen, wordt  de looptijd van de huidige afspraken 
verlengd tot en met 31 december 2023. 
Besluit
Het college besluit om de looptijd van de "huurovereenkomst 
Sportaccommodaties en gymzalen 2022" en van de 
"activiteitenafspraken 2018-2021" (d.d. 3 januari 2018) te 
verlengen tot en met 31 december 2023. 
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20 Zaaknummer
2022-070767
Sociaal geregeld

Prijsstijgingen Medipoint 2023

Samenvatting
Met ingang van 1 januari 2023 wordt er voor de 
overeenkomst 'Wmo Hulpmiddelen' een indexatie toegepast 
van 3,4% conform het CBS-loonindexcijfer van de maand 
augustus 2022.
Besluit

Het college besluit het verzoek van de leverancier van WMO 
hulpmiddelen en onderhoud om voor 2023 een indexatie van 
11,2% af te wijzen. 
Het college besluit af te wijken van de maximale 
indexatiepercentage van 1,5%, opgenomen in het contract 
voor de levering van WMO-hulpmiddelen en 
onderhoudskosten, en in te stemmen met een indexatie van 
3,4% (gebaseerd op het CBS-loonindexcijfer van augustus 
2022) vanaf 1 januari 2023.

21 Zaaknummer

Klantcontact

Centraal stemmen tellen bij Provinciale- en 
Waterschapsverkiezingen

Samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Conform artikel N 1 lid 2 Kieswet besluiten dat we een 
centrale stemopneming houden tijdens de 
verkiezingen van de Provinciale Staten & 
Waterschappen van 15 maart 2023;

2. De locatie van de centrale stemopneming vast te 
stellen 'De Oase, Ringweg 3 in Drachten' op 16 maart 
2023.

Besluit
1. Conform artikel N 1 lid 2[1] Kieswet wordt besloten dat 

er een centrale stemopneming wordt gehouden 
tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten & 
Waterschappen van 15 maart 2023;

2. De locatie van de centrale stemopneming vast te 
stellen 'De Oase, Ringweg 3 in Drachten' op 16 maart 
2023.

22 Zaaknummer Voorstel formatie team 'Naar Werk' 2023 en verder
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Naar werk

Samenvatting
Het college heeft de formatie van team 'Naar Werk' 
structureel vastgesteld. De extra formatie bedraagt 4,31 fte, 
waarvan 1 tijdelijk voor 2 jaar. Er zijn twee ontwikkelingen die 
leiden tot een toename van het werk. Met betrekking tot de 
twee doelgroepen inburgering en arbeidsbeperkten neemt de 
instroom jaarlijks toe. Deze doelgroep vergt tevens een 
(tijds)intensievere begeleiding.
Besluit
Het college besluit van team 'Naar Werk' per 2023 de 
formatie uit te breiden. Inhoudende dat:

• vanaf 2023 wordt structureel € 77.800,- beschikbaar 
gesteld voor 1 fte formatie-uitbreiding voor een 
consulent inburgering ten laste van het 
participatiebudget;

• voor 2023 en 2024 wordt incidenteel € 77.800,- 
beschikbaar gesteld voor 1 fte formatie-uitbreiding 
voor een consulent inburgering ten laste van het 
inburgeringsbudget; 

• er wordt vanaf 2023 structureel € 164.200,- 
beschikbaar gesteld voor 2,11 fte formatie-uitbreiding 
voor consulenten regulier ten laste van het 
participatiebudget;

• vanaf 2023 wordt structureel € 15.500,- beschikbaar 
gesteld voor de 0,2 fte formatie-uitbreiding voor 
administratieve ondersteuning ESF ten laste van het 
participatiebudget.

23 Zaaknummer
2022-021262
Concern

Benoeming loco-secretarissen

Samenvatting
Het college van B&W benoemt volgens de Gemeentewet de 
gemeentesecretaris en is ook verantwoordelijk voor de 
benoeming van de loco-secretaris. Er waren 4 loco-
secretarissen ter vervanging van de gemeentesecretaris. Met 
het vertrek van 1 van de loco-secretarissen is nu een nieuwe 
loco-secretaris aangewezen zodat de vervanging van de 
gemeentesecretaris goed geborgd is. 
Besluit
Te benoemen tot loco-secretarissen van de gemeente 
Smallingerland: mevrouw G. Tiesinga (2e), de heer B. 
Schenkel (3e) en de heer J.A. Veenstra (4e).
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33 Zaaknummer
97744
Ondernemen en 
ontwikkelen

Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 53, 62a, 
63 en 65-70

Samenvatting
Het college heeft op 17 oktober 2022 en 8 november 2022 
besloten tot het voorlopig vestigen van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten op de percelen van de locaties 
Zuidkade 53, respectievelijk Zuidkade 62a, 63 en 65-70. Om 
deze voorlopige vestiging te bestendigen voor een periode 
van drie jaren is het noodzakelijk dat de gemeenteraad 
besluit tot vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten op 
genoemde percelen. Het college heeft besloten de daarvoor 
benodigde raadsvoorstellen aan de gemeenteraad aan te 
bieden.
Besluit

In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel 
Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 53.
In te stemmen met de inhoud van raadsvoorstel Aanwijzing 
Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 62a, 63 en 65-70.
Het raadsvoorstel Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten 
Zuidkade 53 vast te stellen.
Het raadsvoorstel Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten 
Zuidkade 62a, 63 en 65-70 onder voorbehoud dat er tot 23 
december 2022 geen zienswijzen worden ingediend vast te 
stellen.


