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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  23 AUGUSTUS 2022

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

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 besluitenlijsten van 12 en 13 
juli 2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-043004
Omgeving

Vaststelling herziene beleidsnota "Verruimen begrip 
huishouden 2022"

Samenvatting
Op 6 juli 2021 is door de gemeenteraad het 
paraplubestemmingsplan 'Wonen in Smallingerland' 
(parapluplan) vastgesteld. Gelijktijdig is ook de beleidsnota 
"Verruimen begrip huishouden" vastgesteld. Deze 
beleidsnota geeft voor een aantal gevallen regels waar een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning aan kan worden 
getoetst. Het kan gaan over verhuur aan buitenlandse 
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werknemers of studenten en mantelzorg- en 
kangoeroewoningen. 
Inmiddels is er een jaar met dit beleid gewerkt. Uit evaluatie 
van dit beleid blijkt dat het beleid nog onvoldoende houvast 
biedt om regels te stellen ter voorkoming van overlast. In het 
voorliggende nieuwe beleid zijn daarom de regels 
aangescherpt voor verhuur aan buitenlandse werknemers en 
studenten. Ten opzichte van een mantelzorgwoning is de 
beleidsnota aangepast in die zin dat regels hierover uit de 
nota zijn gehaald omdat deze in de meeste gevallen 
vergunningsvrij zijn. 
De gemeenteraad zal geadviseerd worden de beleidsnota 
"Verruimen begrip huishouden 2022" vast te stellen. De 
beleidsnota zal dan de dag na de bekendmaking hiervan in 
werking treden. Nieuwe aanvragen moeten dan aan dit beleid 
getoetst worden.
Besluit
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de 
herziene beleidsnota "Verruimen begrip huishouden 2022" 
vast te stellen.

4 Zaaknummer
30887
Samen leven

Vooroverleg centrale welstandscommissie Nieuwbouw S(B)O

Samenvatting
Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de nieuwbouw clustering 
S(B)O is gereed. Het VO is via een omgevingsgericht proces 
tot stand gekomen op basis van onderwijskundige, 
ruimtelijke, architectonische en verkeerskundige 
overwegingen. Het VO is in het vooroverleg van de centrale 
welstandscommissie besproken. De welstandscommissie 
heeft vergaande kritiek geuit op het plan. Het doorvoeren van 
de adviezen van de welstandscommissie zou een volledig 
nieuwe locatiekeuze en/ of invulling van de locatie tot gevolg 
hebben. Het principebesluit is genomen om af te wijken van 
het advies van de welstandscommissie. Definitieve 
besluitvorming vindt plaats bij de formele toetsing van de 
welstandscommissie na indiening van de 
omgevingsvergunning. 
Besluit

Het college stelt de notitie 'reactie vooroverleg 
welstandscommissie op project nieuwbouw S(B)O' vast.
Het college neemt het principebesluit om het advies van de 
centrale welstandscommissie niet door te voeren in het 
Definitief Ontwerp van het schoolgebouw.
De brief voor de centrale welstandscommissie wordt 
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vastgesteld.

5 Zaaknummer
2022-043784
Omgeving

Beantwoording schriftelijke vragen ELP verkeersafwikkeling 
Eikesingel en omgeving

Samenvatting
Op 8 juli jongstleden heeft de ELP schriftelijke vragen gesteld 
over de verkeersafwikkeling van de Eikesingel en rotonde 
Zuiderhogeweg in relatie tot de ontwikkelingen rondom het 
zwembad en het Eikekwartier.  In de vastgestelde raadsbrief 
wordt een antwoord gegeven op deze schriftelijke vragen. 
Besluit
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen 
van de raadsfractie van de ELP over de verkeersafwikkeling 
van de Eikesingel en de rotonde Zuiderhogeweg vast. 

6 Zaaknummer
2022-038767
Samen leven

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Adenium

Samenvatting
Stichting Adenium heeft de heer R. Haverkort voorgedragen 
als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting 
Adenium omgaande per 1 januari 2023. De benoeming van 
de leden van de Raad van Toezicht onderworpen aan de 
gemeenteraad. Aan de gemeente Smallingerland wordt 
voorgesteld om de heer R. Haverkort te benoemen tot nieuw 
lid van de Raad van Toezicht van Stichting Adenium.
Besluit
Aan de raad voorstellen om de heer R. Haverkort te 
benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting 
Adenium ingaande op 1 januari 2023.

7 Zaaknummer
2022-037896
Sociaal geregeld

Benoemingen Adviesraad Sociaal Domein

Samenvatting
Op 1 februari jl. heeft het college ingestemd met de nieuwe 
verordening voor de Adviesraad Sociaal Domein. Deze 
integrale adviesraad vervangt de oude wmo-adviesraad en 
de cliëntenraad. Op 10 mei jl. heeft de gemeenteraad de 
verordening vastgesteld en sindsdien heeft de gemeente 
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Smallingerland één brede adviesraad. De adviesraad heeft 
tot doel de integraliteit binnen het sociaal domein te 
bevorderen en geeft daarbij vorm en inhoud aan het 
bewonersperspectief op vraagstukken binnen het sociaal 
domein. De adviesraad vormt een schakel tussen inwoners 
en het college en kan het college gevraagd en ongevraagd 
adviseren over de gemeentelijke beleidsvorming en 
beleidsuitvoering binnen het sociaal domein.

Na een recente sollicitatieronde komt het aantal leden van de 
Adviesraad op 14 mensen. Zij zullen vormgeven aan de 
bewonersparticipatie binnen het sociaal domein. Conform 
verordening dienen de leden benoemd te worden door het 
college. Hiertoe is een benoemingsbrief opgesteld. Ook wordt 
er een voorzitter voorgedragen, die in afwijking van de 
verordening, niet woonachtig is in de gemeente 
Smallingerland.
Besluit

De leden van de adviesraad sociaal domein van de 
gemeente Smallingerland te benoemen.
De voorzitter van de Adviesraad sociaal domein van de 
gemeente Smallingerland te benoemen, in afwijking van de 
verordening Adviesraad sociaal domein.
De gemeenteraad te informeren over de benoemingen door 
de benoemingsbrief aan de ASD aan hen voor te leggen.

8 Zaaknummer
2022-043697
Organisatie en 
communicatie

Ledenraadpleging VNG - Arbeidsvoorwaarden 2023

Samenvatting
De VNG houdt een ledenraadpleging over het concept-
arbeidsvoorwaarden CAO gemeente 2023. Gemeenten 
kunnen voor of tegen stemmen over de 
conceptarbeidsvoorwaardennota en hun stem nader 
toelichten. 
Besluit
In te stemmen met het concept-arbeidsvoorwaardennota Cao 
Gemeenten voor 2023.

9 Zaaknummer
2022-048887 
Belastingen

Wijziging  aanstellingsbesluiten belastingen
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Samenvatting
Naar aanleiding van het opheffen van het team Belastingen 
zijn de  aanstellingsbesluiten voor de ambtenaar belast met 
de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, 
medewerker belastingen en ambtenaar belast met de 
uitvoering van de wet WOZ gewijzigd. 
Besluit
Het college neemt conform de bijlage het besluit:

1. de Teammanager Financiën aan te wijzen als 
ambtenaar belast met de heffing en invordering van 
gemeentelijke belastingen.

2. de Teammanager Informatie & Analyse aan te wijzen 
als ambtenaar belast met de uitvoering van de wet 
WOZ.

3. de medewerkers van het team Financiën die zijn 
belast met de uitvoering van de heffing en invordering 
van gemeentelijke belastingen aan te wijzen als 
medewerker belastingen. 

4. het aanwijzingsbesluit aanwijzing voor 
inlichtingenverplichtingen te wijzigen aangaande de 
medewerkers van het team Financiën belast met de 
heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. 

10 Zaaknummer

Concern

Wijziging jaarstukken 2021

Samenvatting
De accountant wil voor het verstrekken van de 
controleverklaring nog enkele wijzigingen doorgevoerd zien in 
de jaarstukken. De jaarstukken zijn echter al aangeboden 
aan de raad. Om de wijzigingen inzichtelijk te maken voor de 
raad is een separate raadsbrief opgesteld. Naast aangepaste 
stukken wenst de accountant ook een letter of representation 
te ontvangen.
Besluit

In te stemmen met de gewijzigde jaarstukken 2021 en deze 
ter vaststelling aan te bieden aan de raad van 14 juli 2022.
De raadsbrief inclusief bijlage met wijzigingen vast te stellen.
De Letter of Represtation inclusief overzicht van fouten en 
onzekerheden vast te stellen.

11 Zaaknummer
2022-042364

Aanwijzingsbesluit met nadere regels Veenhoopfestival 2022
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Vergunningen toezicht 
en handhaving

Samenvatting
Vanwege overlast vanaf het water tijdens het Veenhoop 
festival heeft het college in 2019 een gebied aangewezen 
waar aanvullende regels gelden. In 2019 hebben we deze 
regels met succes toegepast. Het is daarom wenselijk deze 
regels ook voor dit jaar en de daaropvolgende jaren vast te 
stellen. 
Besluit
het college besluit onderliggende Regels op het water 
Veenhoopfestival 2022, inclusief bijbehorende kaart, vast te 
stellen.


