OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 20 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 en mevrouw Baukelien Koopmans (bestuurs- en
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
113552
Ondernemen en
ontwikkelen

Verruiming openingstijden Polderhoofdkanaal

Samenvatting
De gemeenten Opsterland en Smallingerland willen de
bedieningstijden van de brug en sluis in De Veenhoop in het
Polderhoofdkanaal verruimen. De bedieningstijden zijn op dit
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moment van 15 mei t/m 15 september, dagelijks van 9.30 uur
– 16.30 uur. Het voorstel is de bedieningstijden te verruimen
van 9.00 uur tot 20.00 uur. Na aanpassing sluiten de
openingstijden in deze periode aan op de openingstijden van
bruggen in Akkrum. Voor het noordelijk deel van de turfroute
zijn de bedieningstijden daarmee op elkaar afgestemd.
Besluit
De bedieningstijden van de sluis en de brug in de Veenhoop
in het Polderhoofdkanaal worden verruimd naar 9.00 tot
20.00 in de periode van 15 mei tot en met 15 september.
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Zaaknummer
112305
Programmas en
projecten

Sociale Koers Smallingerland (visie Sociaal Domein)

Samenvatting
Zes jaar na de decentralisaties is de transformatie binnen het
Sociaal Domein volop in ontwikkeling, zowel landelijk als
binnen Smallingerland. We weten inmiddels beter wat wel, en
wat niet werkt. Deze Sociale Koers is een voorstel om het
Sociaal Domein in Smallingerland verder 'gereed te maken'
voor de toekomst vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Met de Sociale Koers beogen we een breed gedragen visie
met een toekomstperspectief als inhoudelijk kader voor
beleidsontwikkeling en de aanpak van de maatschappelijke
opgaven voor de komende jaren. De Sociale Koers geeft aan
waar we heen willen. Daarmee geeft het richting voor onze
inwoners, professionals en organisaties.
Besluit
Het vaststellen van de visie "De kracht van Smallingerland,
onze Sociale Koers".
Het doorleiden van de visie "De kracht van Smallingerland,
onze Sociale Koers" en het bijbehorende Raadsvoorstel naar
de raad.
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Zaaknummer
110674
Sociaal geregeld

Verlenging overeenkomst Wmo Collectief Vervoer
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Samenvatting
De gemeente Smallingerland heeft een overeenkomst
afgesloten met Kijlstra Personenvervoer en Taxicentrale
Waaksma voor het Wmo collectief vervoer. Deze
overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 en loopt tot en
met 31 december 2021, met een optie tot tweemaal
verlenging voor een periode van een (1) jaar. Op grond van
artikel 3 lid 2 van voormelde overeenkomst, neemt de
gemeente Smallingerland uiterlijk zes maanden voor einde
overeenkomst een besluit omtrent verlenging.
Op basis van de goede samenwerking en klanttevredenheid
wordt de overeenkomst op grond van artikel 3 lid 2 verlengd
tot 31 december 2022.
Besluit
Overeenkomst Wmo Collectief Vervoer verlengen tot en met
31 december 2022 met de vervoerders Taxicentrale
Waaksma B.V. en Kijlstra Taxivervoer B.V.
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Zaaknummer
109764
Sociaal geregeld

Brief gemeenteraad inzake protocol Hulp bij het Huishouden

Samenvatting
Op 11 maart 2021 heeft het college en de gemeenteraad een
open brief ontvangen van een inwoner. In deze open brief
worden de gevolgen en de procedure rond de herindicatie
Hulp bij het Huishouden en de bezwaarprocedure toegelicht.
Schrijver heeft veel bezwaarpunten op de gehele procedure.
Er heeft op 25 april 2021 een gesprek plaatsgevonden tussen
de senior contractmanager Wmo en briefschrijver. Er zijn op
casus niveau concrete afspraken gemaakt die momenteel
worden uitgewerkt.
Naar aanleiding van deze brief en mogelijke meerdere
brieven of signalen die nog volgen, is het gewenst om de
gemeenteraad nader te informeren waarom er is gekozen
voor het nieuwe indicatieprotocol Hulp bij het Huishouden. In
bijgevoegde brief wordt een nadere toelichting gegeven.
Besluit
Akkoord gaan met (een aangepaste) brief voor de
gemeenteraad.
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Zaaknummer
110431
Sociaal geregeld

Beantwoording vraag ELP inzake overzicht Aanbestedingen
Sociaal Domein

Samenvatting
In de raadsvergadering van 3 november 2020, vroeg de ELPfractie om een overzicht van de komende aanbestedingen
binnen het sociaal domein en of er rekening was gehouden
met de Moties Sociaal Domein door de gemeenteraad in
2019 en 2020.
In bijgevoegde raadsbrief wordt een overzicht gegeven.
Besluit
Akkoord gaan met bijgevoegde brief.
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Zaaknummer
110400
Ondernemen en
ontwikkelen

Vervangen deel brandmelders parkeergarage
Datum paraafbesluit
19-04-2021
Samenvatting
In de parkeergarage Raadhuisplein zitten brandmelders aan
het plafond. Deze melders zijn tijdens de bouw conform de
opgenomen eisen aangebracht. In de praktijk hebben we een
probleem met een deel van de brandmelders. Het gaat om de
brandmelders bij de in- en uitritten nabij de beheerdersloge.
Bij temperatuurschommelingen in het voor- en najaar, warme
dagen / koude nachten ontstaat er in dit deel van de garage
veel condens op het beton, plafond en vloer. Dit komt door de
open verbinding met buiten en het feit dat dit aan de koude
oostkant is.
Besluit
Er wordt ingestemd met het vervangen van een deel van de
brandmelders door een listbekabeling in de parkeerkelder
onder het Raadhuisplein . Voor vervanging wordt een krediet
beschikbaar gesteld van € 29.600,00 excl.btw.
De lasten voor vervanging kunnen worden gedekt door
middel van een onttrekking aan de reserve onderhoud
gebouwen eigen gebruik. Dit wordt financieel administratief
verwerkt in de Concernrapportage 2021-I.
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Zaaknummer
78103
Omgevingsbeheer
specialisten

Update technische apparatuur parkeergarages
Datum paraafbesluit
19 april 2021
Samenvatting
De apparatuur die nodig is voor de toegang tot de
parkeergarages, Van Knobbeldorfsplein en Raadhuisplein, is
verouderd. Dit betreft dan o.a. slagbomen, kenteken
herkennings camera's, software en hardware voor de
aansturing.
De toegang tot de garages is soms niet mogelijk door
defecte slagbomen en sowieso traag door verouderde
software. Door het laatste ontstaan lange rijen voor de
inritten.
De overgang naar de nieuwe software zorgt er ook voor dat
alle up-dates in programmatuur weer verwerkt kunnen
worden en er geen veiligheidslekken ontstaan.
Naar verwachting wordt de gehele ombouw halverwege het
jaar gerealiseerd.
Besluit
Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000 voor
de update van de parkeervoorzieningen.
De jaarlijkse kapitaallasten van deze voorzieningen ad. €
21.000- (5 jaar lineair) worden gedekt uit de hiervoor
gereserveerde middelen.
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