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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  15 NOVEMBER 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 besluitenlijst van 8 november 
2022 vast.

3 Zaaknummer

Programmas en 
projecten

Invoering ombudsfunctionaris

Samenvatting
De raad heeft medio 2021 het college opdracht gegeven om 
een functieprofiel en prestatieovereenkomst aan de raad voor 
te leggen, die voldoet aan bepaalde kaders, ter realisatie van 
een ombudsfunctie. In het coalitieakkoord is opgenomen dat 
de ombudsfunctie gerealiseerd dient te zijn in 2022. Met het 
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voorliggende advies zijnde een raadsvoorstel (inhoudende 
een functieprofiel en prestatieovereenkomst) wordt voldaan 
aan de opdracht uit het coalitieakkoord, conform de kaders uit 
de raadsbesluiten.
Besluit

Het college besluit het raadsvoorstel met de concept-
prestatieovereenkomst en het concept-functieprofiel vast te 
stellen.
De wethouder te mandateren om eventuele technische 
juridische aspecten, die zien op de wijze van werving, af te 
wikkelen.

4 Zaaknummer
2021-037865
Ondernemen en 
ontwikkelen

De Welle, schriftelijke vragen van de ELP fractie

Samenvatting
De fractie van de ELP heeft raadsvragen gesteld over de 
bouw van zwembad De Welle. Het college heeft de 
beantwoording vastgesteld.
Besluit
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de ELP 
fractie over de Welle d.d. 31-10-2022 en stelt de raadsbrief 
vast.

5 Zaaknummer
2022-065090
Omgevingsbeheer 
geregeld

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid t.b.v 
aanpassen persriool De Skieding Drachstercompagnie

Samenvatting
Het college heeft besloten om de werkzaamheden voor het 
aanpassen van het persriool op De Skieding 
Drachtsercompagne te gunnen aan de firma Hak en hiervoor 
beargumenteerd af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid.
Besluit
Het college besluit af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en het werk enkelvoudig onderhands te 
gunnen voor een bedrag van € 181.205,70 excl. BTW aan de 
firma Hak.
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