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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  22 NOVEMBER 2022

Samenstelling
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 15 november 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-063508
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan naast Fallaetswei 12a - 
Drachstercompagnie

Samenvatting
Op 12 april 2022 is er positief besloten op een 
principeverzoek waarin gevraagd wordt naar de 
mogelijkheden om één woning te bouwen op een grasperceel 
aan de rand van Drachtstercompagnie in ruil voor de sloop 
van een bedrijfswoning aan de Fallaetswei 17. Het 
grasperceel ligt naast de woning Fallaetswei 12a. Het 
grasperceel heeft momenteel een agrarische bestemming. 
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Het voorliggende bestemmingsplan wijzigt deze bestemming 
naar 'wonen' waarmee het realiseren van een woning 
planologisch wordt toegestaan. 
Besluit

Het ontwerpbestemmingsplan naast Fallaetswei 12a, 
Drachtstercompagnie wordt vastgesteld en voor 6 weken ter 
inzage gelegd. 
Het college stelt het raadsvoorstel en het concept-
raadsbesluit vast, onder voorbehoud van zienswijzen die 
ingediend kunnen worden. 
Het college besluit na de procedure van het ontwerp 
bestemmingsplan, als er geen zienswijzen zijn ingediend, de 
gemeenteraad voor te stellen om:

o het bestemmingsplan naast fallaetswei 12a, 
Drachtstercompagnie ongewijzigd vast te stellen 
onder toekenning van het nummer 
NL.IMRO.0090.BP2022BGB094-0401;

o op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet 
ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan Fallaetswei 12a, 
Drachtstercompagnie.

4 Zaaknummer
2022-057391
Omgeving

Ontwerp 'bestemmingsplan Rottevalle - Bildwei 48'

Samenvatting
Op het adres Bildwei 48 in Rottevalle staat een woning met 
verschillende stallen en bijgebouwen. Vroeger was op dit 
perceel sprake van een agrarisch bedrijf, maar de 
bestemming is jaren geleden al gewijzigd naar wonen. De 
eigenaren van het perceel hebben gevraagd of het mogelijk is 
om op het perceel een extra woning te bouwen. Dit initiatief is 
echter in strijd met het geldende bestemmingsplan. Vorig 
jaar, 7 september 2021, is na een principeverzoek de 
bewoners mede gedeeld dat onder voorwaarden 
medewerking te verlenen voor dit initiatief. Op basis hiervan 
is door de bewoners bijgevoegd ontwerp bestemmingsplan 
ontwikkeld.  
Besluit

Het ontwerp 'bestemmingsplan Rottevalle - Bildwei 48' wordt 
vastgesteld en vervolgens voor 6 weken ter inzage gelegd. 
Het college stelt het raadsvoorstel en het concept- 
raadsbesluit vast, onder voorbehoud van zienswijzen die 
ingediend kunnen worden.
Het college besluit na de procedure van het ontwerp 
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bestemmingsplan, als er geen zienswijzen zijn ingediend, de 
gemeenteraad voor te stellen om:

o het 'bestemmingsplan Rottevalle - Bildwei 48' 
ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van het 
nummer NL.IMRO.0090.BP2022DPO016-0401.

o op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet 
ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te 
stellen voor het 'bestemmingsplan Rottevalle - Bildwei 
48'.

5 Zaaknummer
98685
Omgeving

Vaststelling 'bestemmingsplan Drachten, Morra'

Samenvatting
Het 'bestemmingsplan Drachten, Morra' betreft de bouw van 
maximaal 16 woningen in Drachten en de realisatie van 
openbaar gebied. Dit bestemmingsplan voorziet in een goede 
ruimtelijke ordening en heeft de wettelijke procedure 
doorlopen. Het kan daarom vastgesteld worden. 
Besluit

De raad wordt voorgesteld om:
• de nota zienswijzen vast te stellen;
• geen exploitatieplan vast te stellen;
• het 'bestemmingsplan Drachten, Morra' vast te stellen.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.
De beantwoording van de zienswijze op het 
'ontwerpbestemmingsplan Drachten, Morra' wordt 
vastgesteld.

6 Zaaknummer
2022-061511
Omgeving

Ontwerp 'bestemmingsplan Mûntsgroppe 2 en 4, Rottevalle'

Samenvatting
Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W positief 
besloten op het destijds ingediende principeverzoek om voor 
de Mûntsgroppe 2 enerzijds de bestemming te wijzigen van 
"agrarisch" naar "wonen" en anderzijds om bijna alle stallen 
te slopen, zodat er via de ruimte-voor-ruimte-regeling een 
tweede woning gebouwd mag worden. Op basis hiervan is er 
een bestemmingsplan opgesteld. Met dit voorliggende 
ontwerp bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd 
van "agrarisch" naar "wonen" en wordt het bouwen van een 
tweede woning mogelijk gemaakt.
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Besluit

Het 'ontwerpbestemmingsplan Mûntsgroppe 2 en 4, 
Rottevalle' wordt vastgesteld en voor 6 weken ter inzage 
gelegd. 
Het college stelt het raadsvoorstel en het concept-
raadsbesluit vast, onder voorbehoud van zienswijzen die 
ingediend kunnen worden. 
Het college besluit na de procedure van het ontwerp 
bestemmingsplan, als er geen zienswijzen zijn ingediend, de 
gemeenteraad voor te stellen om:

o het 'bestemmingsplan Mûntsgroppe 2 en 4 Rottevalle' 
ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van het 
nummer NL.IMRO.0090.BP2022BGB097-0401;

o op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet 
ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te 
stellen voor het 'bestemmingsplan Mûntsgroppe 2 en 
4, Rottevalle'.

Het college besluit, in afwijking van het genomen 
principebesluit, dat de jongvee stal mag blijven staan.

7 Zaaknummer
2022-065988
Ondernemen en 
ontwikkelen

Schriftelijke vragen D66 over aanleg glasvezel in 
Smallingerland

Samenvatting
De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
aanleg van glasvezel in de gemeente Smallingerland. Het 
college heeft de beantwoording vastgesteld.
Besluit
Het college besluit de schriftelijke vragen van D66 over de 
aanleg van glasvezel in Smallingerland te beantwoorden en 
stelt de raadsbrief vast.

9 Zaaknummer
2022-064695
Samen leven

Compensatie gesubsidieerde instellingen 2023

Samenvatting
In de begroting 2023-2026 is geld beschikbaar voor een 
generieke compensatie van gesubsidieerde instellingen. Dit is 
bedoeld voor het dempen van effecten van prijsverhogingen. 
De uitvoering van de compensatie kent twee elementen. Ten 
eerste een probleemgestuurde aanpak voor de zes grote 
instellingen van de gemeente. Daarnaast een noodfonds voor 
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extra gestegen energielasten, huisvestingskosten en/ of CAO 
aanpassingen. Dit noodfonds wordt opengesteld voor 
maatschappelijke organisaties die minimaal € 2000,- per jaar 
aan gemeentelijke subsidie ontvangen en de 
Smallingerlandse buitensportverenigingen met een eigen 
accommodatie. De uitwerking van de regeling met de exacte 
criteria vindt nu plaats en zal begin 2023 opengesteld 
worden. De totale kosten van de compensatieregeling 
bedragen € 400.000,- eenmalig in 2023.
Besluit

Het college besluit te kiezen voor een probleemgestuurde 
uitvoering van compensatie in 2023 van de gesubsidieerde 
instellingen met een verstrekte maatschappelijke opdracht. 
De compensatie van dit onderdeel bedraagt maximaal € 
350.000,- in totaal. 
Het college besluit tot het instellen van een noodfonds 
(plafond € 50.000,-) voor de overige organisaties die 
aantoonbare problemen hebben met de prijsverhogingen op 
het gebied van energie/ gas, extra gestegen 
huisvestingskosten en/ of substantiële CAO aanpassingen 
per 2023. Het noodfonds is toegankelijk voor de organisaties 
uit de subsidiestaat die minimaal € 2000,- per jaar ontvangen 
en voor Smallingerlandse buitensportverenigingen met een 
eigen accommodatie. 

10 Zaaknummer
2022-022339
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Handhaving verkiezingsborden Drachtstervaart

Samenvatting
Op vrijdag 4 maart 2022 is geconstateerd dat een 
verkiezingsbord van de ELP in de Drachtstervaart is 
geplaatst. Diezelfde dag heeft een handhavingsambtenaar 
van de gemeente telefonisch contact gehad met de ELP. 
Tijdens dit telefoongesprek is de ELP verzocht om het 
verkiezingsbord uiterlijk zaterdag 5 maart 2022 voor 12:00 
uur te verwijderen. Omdat niet aan dit verzoek is voldaan, is 
overgegaan tot verwijdering van het verkiezingsbord en de 
drijver waarop het verkiezingsbord was bevestigd. Bij het uit 
het water halen, is schade ontstaan aan de drijver. De 
aanzegging is niet schriftelijke bevestigd waardoor bij de ELP 
onduidelijkheid is ontstaan over de aanzegging en het 
moment waarop de drijver zou moeten zijn verwijderd. 
Daarnaast is zonder aanzegging in Vrijburg een spandoek 
van de ELP verwijderd, die niet bewaard is gebleven en dus 
ook niet aan de ELP kan worden teruggegeven. Partijen 
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hebben overleg gevoerd om tot een minnelijke oplossing te 
komen. Partijen gaan uit van de feitelijke situatie zoals 
hiervoor aangegeven. Partijen gaan geen discussie aan over 
de juridische context. Het college erkent dat het verwijderen 
van de drijver en het bewaren van het spandoek niet 
zorgvuldig is gebeurd, waardoor schade is ontstaan. Zoals 
afgesproken betaalt het college € 12.500,- als compensatie 
van de geleden schade. Dit tegen finale kwijting. Partijen 
spreken af dat de zaak hiermee is afgedaan.
Besluit
Het college stemt in met minnelijke afwikkeling, waarbij € 
12.500,- wordt toegekend als tegemoetkoming in de gestelde 
schade en de afgestemde tekst conform wordt vastgesteld.

11 Zaaknummer
2022-053403
Sociaal geregeld

Raadsbrief 'Inkomensondersteuning kwetsbare inwoners'

Samenvatting
Op 13 september 2022 heeft de raad de motie van het CDA 
'Ondersteuning lage en middeninkomens' aangenomen. Het 
college heeft toegezegd hier uitvoering aan te geven. Middels 
de raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de wijze 
waarop het college uitvoering geeft aan de motie. Tevens 
wordt de raad geïnformeerd over wat in het bijzonder gedaan 
wordt voor jongeren op het gebied van armoede en schulden, 
naar aanleiding van een eerder gedane toezegging hierover 
van voormalig wethouder B. Westerink. 
Besluit
Het college stelt de raadsbrief 'Inkomensondersteuning 
kwetsbare inwoners', met het 'Actieplan armoedebestrijding 
gemeente Smallingerland' als bijlage, vast, waarmee de raad 
geïnformeerd wordt over de ondersteuning die geboden 
wordt aan inwoners van de gemeente Smallingerland in een 
kwetsbare situatie, die als gevolg van de inflatie en de 
energiecrisis in financiële problemen (dreigen te) komen.

12 Zaaknummer
2022-062722
Ondernemen en 
ontwikkelen

Subsidieverlening 'Founded in Friesland 2023'

Samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
om € 25.000,- subsidie toe te kennen aan het programma 
'Founded in Friesland' voor het jaar 2023, zodat zij het Friese 



7/8

start-up-ecosysteem kunnen blijven ontwikkelen en 
ondersteunen. Het Friese start-up-ecosysteem valt te 
definiëren als een systeem aan activiteiten en factoren die 
van invloed zijn op de groei van start-ups. Dit heeft betrekking 
op bijvoorbeeld de beschikbaarheid van financiers, kennis, 
talent, ondersteuningsprogramma's en overheidsbeleid.
De huidige programmaperiode loopt tot eind 2022. Er worden 
op dit moment plannen gemaakt om vanuit een noordelijk 
collectief samen te werken aan een noordelijk start-up 
ecosysteem met in elke provincie een voordeur als vervolg op 
het programma 'Founded in Friesland'. 2023 is daarom een 
transitiejaar en met deze subsidie is de continuïteit geborgd 
en kunnen de activiteiten die worden ondernomen voor het 
Friese start-up ecosysteem doorgang vinden.
Besluit

Het college besluit een subsidie van € 25.000,- toe te kennen 
aan het programma 'Founded in Friesland' voor de jaargang 
2023. 
Het bedrag van € 25.000,- te dekken vanuit de 'Actieagenda 
Economie 2023 - 2026'.

13 Zaaknummer

Samen leven

Buurtbudget tweede ronde 2022

Samenvatting
Goede ideeën om de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat 
te verbeteren, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het 
buurtbudget. Buurtbudget kan worden aangevraagd door 
wijk- of dorpsraden of door inwoners. Voor de tweede ronde 
van het buurtbudget 2022 zijn 16 aanvragen ingediend. Er 
worden 12 aanvragen toegekend en 4 afgewezen. 
Enkele voorbeelden van toegekende aanvragen zijn een 
bijdrage voor het realiseren van een kabelbaan in de wijk 
Vrijburgh en het planten (door de buurtbewoners) van 
bloembollen in de bermen van de Westerbuorren en de Krite 
in Boornbergum. In totaal wordt er een bedrag van € 34.640,- 
beschikbaar gesteld. De aanvragers ontvangen een 
beschikking met het besluit van het college.
Besluit

Het college besluit 12 aanvragen toe te kennen en 4 af te 
wijzen in de tweede ronde buurtbudget van 2022 voor een 
bedrag van € 34.640,- vanuit de reguliere middelen voor 
buurtbudget. 
Bij uitvoering door team Omgevingsbeheer Wijken, worden 
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de 20% eigen middelen niet van toepassing verklaard. 
Aan de teammanager Samen Leven wordt mandaat verleend 
om de beschikkingen voortkomend uit het besluit te 
ondertekenen.  

14 Zaaknummer
2022-057854
Informatie en analyse

Afwijking aanbestedingsprocedure reiniging van 
archiefbescheiden en archiefruimten

Samenvatting
Het college besluit tot enkelvoudige inkoopprocedure van 
advies en uitvoer van reiniging van archiefbescheiden en 
archiefruimten. Er wordt hierdoor afgeweken van het 
inkoopbeleid, gebaseerd op het proportionaliteitsbeginsel.
Besluit
Het college besluit tot afwijking van het inkoopbeleid met als 
gevolg een enkelvoudige inkoopprocedure van reiniging 
archiefbescheiden en archiefruimten. 

15 Zaaknummer
2022-065093
Samen leven

Beantwoording brief inwoner de Swetten

Samenvatting
Op 8 november jl. heeft het college een brief ontvangen van 
een inwoner van de Swetten over de nieuwbouw van het 
MFC. Het college stelt de brief aan de inwoner vast en 
informeert de raad hierover.
Besluit
Het college stelt de brief aan een inwoner van de Swetten en 
de raadsbrief vast.


