OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 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 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
113955
Samen leven

Beantwoording schriftelijke vragen ELP over op te stellen
kerkenvisie.

Samenvatting
De ELP heeft vragen gesteld over de op te stellen
kerkenvisie. De ELP wordt geinformeerd door middel van
bijgevoegde brief.
Besluit
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De ELP wordt geïnformeerd over de gestelde vragen door
middel van bijgevoegde brief.
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Zaaknummer
0000
Samen leven

Beantwoording motie financiele situatie grote gesubsidieerde
instellingen

Samenvatting
Tijdens de begrotingsraadvergadering 10 november 2020
heeft de raad een motie ingediend, waarin gesteld wordt dat
het wenselijk is om meer inzicht te krijgen in de financiële
situatie van de vijf grote gesubsidieerde instellingen en
waarin het college opgedragen wordt om tot onderzoek over
te gaan naar de financiële kerngetallen van deze instellingen.
De gevraagde informatie wordt aan de raad gestuurd.
Besluit
Instemmen met de reactie op de motie van de raad inzake de
vraag naar de financiële situatie van de grote gesubsidieerde
instellingen.
Bijgaande brief met bijlagen aan de raad verzenden.
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Zaaknummer
111330
Omgevingsbeheer
geregeld

Veiligheidsrisico de Knobben 101-103 (2)

Samenvatting
Begin dit jaar kreeg de gemeente een melding van een
aanwonende van de Knobben over de staat van onderhoud
van de Knobben. Nadat er was vastgesteld dat deze weg wel
van de gemeente is maar niet in ons onderhoudssysteem
stond, is de weg door een collega geschouwd. Naar
aanleiding van deze schouw kwam naar voren dat deze weg
jaren niet geïnspecteerd is geweest en er weinig tot geen
onderhoud aan gepleegd is. Dit heeft geresulteerd in een
openbare weg waar direct veiligheidsrisico's aan zitten.
Besluit
Het college gaat akkoord met het weer veilig maken van de
weg door het vervangen van de weg "de Knobben"
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De vervangingskosten van 80.000 euro worden in principe
gedekt binnen de begroting. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan
worden de kosten meegenomen in de Corap.
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Zaaknummer
113329
Sociaal geregeld

Jaarrapportage sociaal domein 2020

Samenvatting
Jaarlijks rapporteren we de resultaten van het sociaal
domein. Dit jaar is gekozen voor een korte rapportage op
hoofdlijnen, met twee deelrapportages als bijlage. In de
rapportage is terug te lezen dat er een kentering is in de
financiën sociaal domein. Het saldo (netto uitgaven) bedroeg
in 2020 €43,8 miljoen, terwijl de prognose bijna zes miljoen
hoger lag. De inzet op beheersmaatregelen werpt zijn
vruchten af en de grip op financiën sociaal domein neemt toe.
Met deze inzet zijn afgelopen jaar ruim 1750 jeugdigen
(jeugdwet) en 4684 volwassenen (Wmo) via een
maatwerkvoorziening ondersteund. Daarnaast ontvingen
2233 huishoudens in onze gemeente in 2020 een
inkomensvoorziening.
Besluit
Vaststellen van de jaarrapportage sociaal domein 2020.
Informeren gemeenteraad door het sturen van de
jaarrapportage met begeleidende brief.
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Zaaknummer
111140
Concern

Zienswijze programmabegroting 2022 , eerste
begrotingswijzing2021 en jaarrekening en verslag 2020
Veiligheidsregio Fryslân
Samenvatting
De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is voor de gemeenten in
Friesland de uitvoeringsorganisatie op het gebied van
brandweerzorg, publieke en jeugdgezondheidszorg en
crisisbeheersing. De VRF geeft aan hoe deze taken worden
ingevuld door middel van de programmabegroting 2022,
eerste begrotingswijziging 2021 en jaarrekening en verslag
20. De VRF biedt de raden van de gemeenten de
mogelijkheid hun zienswijze op deze stukken in te dienen
voordat ze geagendeerd worden in het het algemeen bestuur
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van de VRF.
Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te
dienen.
Besluit
Vaststellen van het raadsvoorstel "zienswijze
programmabegroting 2022, eerste begrotingswijziging 2021
en jaarrekening en verslag 2020 Veiligheidsregio Fryslân".
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Zaaknummer
58662
Samen leven

Beantwoording vraag ChristenUnie over lokale inclusie
agenda

Samenvatting
De ChristenUnie heeft een vraag gesteld over het aanbieden
van de lokale inclusie agenda aan de raad. In plaats van het
verwachte voorstel, is de lokale inclusie agenda met
begeleidend schrijven aangeboden aan de raad. Dit heeft te
maken met het mandaat voor besluitvorming. Dat ligt bij het
college. Informerende stukken gaan, conform de afgesproken
werkwijze, niet met een voorstel naar de raad maar met een
begeleidend schrijven. De nu vast te stellen brief geeft
antwoord op de vraag van de ChristenUnie.
Besluit
Het college stelt de brief, met de beantwoording van de
schriftelijke vraag van de ChristenUnie over de lokale
inclusieagenda, vast.
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Zaaknummer
54725
Ondernemen en
ontwikkelen

Parkeren, vragen ELP fractie m.b.t. het invoeren van de
digitale bezoekerspas

Samenvatting
Er zijn door de ELP fractie op 25 maart 2021 vragen gesteld
met betrekking tot het invoeren van de digitale bezoekerspas
voor het parkeren
Voor de vragen en de concept raadsbrief zie de bijlagen.
Besluit
Het college besluit een aangepaste brief te versturen naar de
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raad.
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Zaaknummer
112157
Concern

Raadsvoorstel invulling ombudsfunctie

Samenvatting
In de gemeenteraad van Smallingerland is het voorstel
gedaan om een onafhankelijke ombudsfunctie in het leven te
roepen. De onafhankelijke ombudsfunctionaris staat inwoners
bij in het contact met de gemeente, wijst ze de weg naar het
juiste loket en adviseert op basis van klantervaringen het
college over het verbeteren van processen en de
communicatie. Het doel is tevredenheid van inwoners over de
dienstverlening van de gemeente. Het college heeft een
voorstel gedaan hoe invulling kan worden gegeven aan de
ombudsfunctie. Dit voorstel wordt nu ter besluitvorming
voorgelegd aan de raad.
Besluit
Het college stelt het raadsvoorstel vast over de invulling van
de ombudsfunctie.
Het college besluit conform het raadsamendement krediet
dienstverlening, de kosten voor het aanstellen van de
ombudsfunctionaris voor een periode van twee jaar te dekken
uit het krediet dienstverlening.
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Zaaknummer
81142
Programmas en
projecten

vragen PvdA herontwikkeling Oudega

Samenvatting
Door de PvdA zijn gesteld over de realisatie van het
appartementengebouw in Oudega. Bijgevoegd zijn deze
vragen met een voorstel voor beantwoording.
Besluit
Vaststellen en verzenden van de antwoorden op de vragen
van PvdA, zoals verwoord in de bijlage.
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Zaaknummer
00000
Concern

Raadsbrief communicatie corona

Samenvatting
Op 23 maart 2021 zijn tijdens het vragenuurtje vanuit de raad
vragen gesteld over de wens om bij uitgaande
correspondentie inlevend te communiceren naar
ondernemers gelet op de Corona gevolgen. Hierbij reageert
het college op de door de raad gemaakte opmerkingen.
Besluit
Instemmen met verzending van bijgaande brief richting
gemeenteraad.
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Zaaknummer
112622
Omgeving

Principeverzoek transformatie Nije Buorren 3 Rottevalle

Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend voor het bestaande pand
aan de Nije Buorren 3 te Rottevalle. Het bestaande pand
fungeerde als school en is onlangs door de gemeente
verkocht aan verzoeker. Verzoeker heeft het verzoek
ingediend het pand te transformeren en hier 4 appartementen
in te realiseren met daarnaast een kinderopvang. Ten tijde
van de verkoop heeft de gemeente een aantal kaders
meegegeven voor mogelijke ontwikkelingen voor het pand,
waaronder het realiseren van maximaal 4 wooneenheden. De
ontwikkeling past binnen de kaders, past binnen ons
woonbeleid en is ruimtelijk acceptabel. Medewerking is
mogelijk middels een omgevingsvergunning art. 4 lid 9 bijlage
2 van het Bor.
Besluit
Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.
Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden
medewerking te verlenen bij omgevingsvergunning van het
bestemmingsplan af te wijken ten behoeve van een functie
wijziging voor het bestaande pand aan de Nije Buorren 3 te
Rottevalle.
De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.
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Zaaknummer
110771
Omgeving

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst laadpalen EVnetNL
B.V.

Samenvatting
De bestaande overeenkomst voor de 5 laadpalen van
EVnetNL die in Drachten staan loopt binnenkort af. Om
verwijdering van de laadpalen te voorkomen heeft de
marktpartij ParknCharge die de laadpalen in 2020 van de
stichting EVnetNL heeft overgenomen ons gevraagd om een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een periode van
10 jaar te ondertekenen. In de overeenkomst zijn afspraken
opgenomen over onder andere beheer, onderhoud en
aansprakelijkheid. De afspraken zijn grotendeels gelijk de
afspraken die in de eerdere overeenkomsten tussen de
stichting EVnetNL en de gemeente waren opgenomen.
Besluit
Akkoord te gaan met de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst voor de 5 laadpalen van
EVnetNL B.V. welke voor een periode van 10 jaar wordt
aangegaan.
Het volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder
Duurzaamheid om de samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.
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Zaaknummer
103492
Ondernemen en
ontwikkelen

Projectplan Kuierje & Wenjen yn'e Pein

Samenvatting
Dorpsbelang Opeinde heeft het afgelopen jaar samen met
Landschapsbeheer Friesland het projectplan "Kuierje en
Wenje yn'e Pein opgesteld. Voor uitvoering van het plan is
aan het dorp reeds €21.241 subsidie toegekend vanuit het
Iepen Mienskipsfuns. Het dorp wil door eigen werkzaamheid
en particuliere bijdragen ruim €30.000 inzetten en vraagt de
gemeente om een bijdrage van €150.000.
Besluit
Voor de uitvoering van het projectplan Kuierje & Wenje yn'e
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Pein wordt €50.000 beschikbaar gesteld van de daarvoor
gereserveerde middelen in de begroting.
Er wordt ingestemd met bijgevoegde brief waarmee
dorpsbelang van het besluit op de hoogte wordt gesteld.
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Zaaknummer
109848
Informatie en analyse

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Samenvatting
Op 4 januari 2021 is het Meldpunt Fouten in
Overheidsregistraties (MFO) van start gegaan. Het meldpunt
is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
(RvIG) en helpt burgers, bedrijven en organisaties onjuiste
gegevens in overheidsregistraties op te lossen. De RvIG
verzoekt onze gemeente, via het ondertekenen van een
intentieverklaring, haar bestuurlijke intentie uit te spreken om
in voorkomende gevallen samen te werken met het MFO.
Ontstaan MFO
Op 25 november 2019 heeft de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer
laten weten 'een centraal meldpunt in te richten waar klanten
persoonlijk geholpen worden bij het corrigeren van onjuiste
gegevens in basisregistraties en waar het meldpunt een
coördinerende, adviserende en begeleidende rol vervult'.
Werkwijze
Melders wenden zich voor het oplossen van onjuiste
gegevens in eerste instantie tot de betreffende
overheidsorganisatie(s). Als het onjuiste gegeven en/of de
gevolgen daarvan niet hersteld wordt/worden of als meer dan
één overheidsorganisatie of - registratie betrokken is, komt
het meldpunt in beeld. Dat geldt ook als het gaat om
registratie-overstijgende problemen en fouten. Het meldpunt
helpt bij het herstellen van de gevolgen van het gebruik van
onjuiste gegevens. Verder helpt het meldpunt om
handhavingsacties, zoals het vorderen van terugbetalingen of
boetes, zoveel mogelijk op te laten schorten totdat een
oplossing is bereikt.
Besluit
Het college ondertekent de intentieverklaring van het MFO en
spreekt hiermee zijn bestuurlijke intentie uit om met het MFO
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samen te werken.
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Zaaknummer
GV8720
Concern

Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek Wob

Samenvatting
Er is op 3 juni 2020 een Wob-verzoek ingediend. Op 6 juli
2020 is een besluit genomen op het Wob-verzoek. Het
verzoek is afgewezen, omdat de stukken al openbaar zijn.
Daartegen is bezwaar gemaakt. De bezwaren zijn
ongegrond.
Besluit
Het college besluit het bezwaar van mevrouw D.P. Heddema
van 3 augustus 2020 ongegrond te verklaren.
Het college besluit het bestreden besluit van 6 juli 2020 in
stand te laten.
Het college besluit het verzoek om een vergoeding van
kosten van rechtshulp af te wijzen.
Het college besluit daartoe bijgevoegd beslissing op bezwaar
vast te stellen.
Het college besluit een dwangsom te betalen wegens niet
tijdig beslissen.
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Zaaknummer
109538
Omgeving

Principeverzoek realisatie 2 nieuwe woningen naast Nijewei
80 te Boornbergum

Samenvatting
Wij hebben een principeverzoek ontvangen waarin gevraagd
wordt naar de mogelijkheden om woningbouwkavels te
ontwikkelen op een grasperceel naast Nijewei 80 in
Boornbergum. Het bestemmingsplan staat dit nu niet toe.
Vanuit verschillende invalshoeken is woningbouw op deze
plek echter wel wenselijk. Er kan daarom positief worden
gereageerd op dit principeverzoek.
Besluit
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Het verzoek op te vatten als een verzoek om informatie.
Principemedewerking te verlenen onder voorwaarden.
De aanvrager schriftelijk te informeren.
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Zaaknummer
105236
Klantcontact

Besluit eigen trouwambtenaar en eigen locatie

Samenvatting
We hebben het verzoek gekregen tot aanwijzing van het
adres Broekfinnen 42 als huwelijkslocatie voor een dag en de
aanwijzing van de heer Van Esch als trouwambtenaar voor
een dag, te weten op 3 juli 2017. De mogelijkheid hiervoor is
opgenomen in het Reglement burgerlijke stand gemeente
Smallingerland 2018. Aan het verzoek kan medewerking
worden verleend.
Besluit
Het adres Broekfinne 42 (De Wilgen) aan te wijzen als
trouwlocatie voor 1 dag.
Dhr. Van Esch benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke
stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk op 3 juli
2021.
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Zaaknummer
103512
Organisatie en
communicatie

Definitieve vaststelling van beleid omgaan met ongewenst
gedrag van klanten
Datum paraafbesluit

Samenvatting
Het organisatiebeleid voor omgaan met ongewenst gedrag
van klanten zorgt ervoor dat er eenduidiger gehandeld wordt
in situaties van ongewenst gedrag van klanten en dat
medewerkers weten wat ze moeten doen. Voor de klant
levert het werken volgens het beleid op dat er een
voorspelbaar proces en een duidelijke werk- en
dienstverleningsrelatie ontstaat. De klant wordt minder
geconfronteerd met de willekeur die zou kunnen ontstaan
wanneer individuele medewerkers verschillend reageren op
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gedrag van de klant.
Besluit
Definitief vaststellen van beleid voor omgaan met ongewenst
gedrag van klanten.
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