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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  4 OKTOBER 2022

Samenstelling
Aanwezig: de heer Jan Rijpstra, burgemeester; 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.
Afwezig: mevrouw Maria le Roy, wethouder.

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 27 september 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-056397
Ondernemen en 
ontwikkelen

Actieagenda 'Economie 2023-2026' 

Samenvatting
Eind 2022 loopt de huidige actieagenda economie af. Veel 
van de opgaven waar wij vanuit de agenda aan werken zijn 
langjarig van aard en blijven ook in de periode na 2022 
onverminderd van kracht. Om onze huidige inspanningen te 
kunnen continueren en ook in te kunnen spelen op nieuwe 
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economische ontwikkelingen, is in de afgelopen periode een 
proces gestart om te komen tot een actieagenda economie 
voor de periode 2023-2026. Het college legt de uitkomst van 
dit proces: de bijgevoegde actieagenda 'Economie 2023-
2026', ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.  
Besluit
De actieagenda 'Economie 2023-2026' ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad.

4 Zaaknummer
2022-053974
Programmas en 
projecten

Visie Duurzaamheid en Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid

Samenvatting
Duurzaamheid staat hoger op de agenda dan ooit. Er is veel 
aandacht voor duurzaamheid en klimaat in de media en in het 
publieke debat. Ook in het regeerakkoord zijn klimaat en 
CO₂-reductie concrete doelen. Hitte, droogte, bosbranden en 
andere extreme weersomstandigheden en natuurrampen 
zoals overstromingen komen steeds vaker voor. Daarbij 
maakt ook de huidige geopolitieke situatie in de wereld de 
vraag naar betaalbare en hernieuwbare energiebronnen 
pijnlijk duidelijk. 
Deze ontwikkelingen vragen daadkracht en sturing op de 
onderdelen waar de lokale overheid invloed op heeft. Daarom 
heeft de gemeente Smallingerland een visie 
Duurzaamheid 'Samen duurzame stappen 
zetten' gemaakt met daarbij een 'Uitvoeringsprogramma 
2023-2026'. Hiermee speelt de gemeente Smallingerland in 
op de opgaven die er voor duurzaamheid liggen. Het gaat 
dan om Energie, Klimaat & Biodiversiteit en Circulariteit. Ook 
is er aandacht voor de eigen gemeentelijke bedrijfsvoering. 
De raad neemt later dit jaar een besluit over de 'Visie 
Duurzaamheid'. Voor de uitvoering van het beleid zijn er 
gemeentelijke middelen beschikbaar. Verder krijgt de 
gemeente incidenteel geld vanuit de rijksoverheid 
bijvoorbeeld voor energiearmoede of energiebesparing. 
Besluit

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Visie 
Duurzaamheid 'Samen duurzame stappen zetten' vast te 
stellen.  
Het college stelt het raadsvoorstel vast. 
Het college stelt het 'Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 
2023-2026' vast onder voorbehoud vaststelling visie door de 
gemeenteraad.
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5 Zaaknummer
2022-055641
Concern

Zienswijze 'Meerjarenkoers 2023-2026' en regionaal 
risicoprofiel 

Samenvatting
De VRF vraagt de gemeente om een zienswijze ten aanzien 
van de 'Meerjarenkoers 2023-2026' en ten aanzien van het 
regionaal risicoprofiel 2022-2025 wat is opgemaakt. Het 
college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen 
t.a.v. het onderdeel publieke gezondheid en wel een 
zienswijze in te dienen t.a.v. het thema cyber.
Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen om:
 - geen zienswijze in te dienen voor het onderdeel publieke 
gezondheid uit de 'Meerjarenkoers 2023-2026' van de VRF.
 - de volgende zienswijze in te dienen voor het regionaal 
risicoprofiel in combinatie met het onderdeel veiligheid uit de 
'Meerjarenkoers 2023-2026' ten aanzien van het thema 
cyber.
In het regionaal risicoprofiel worden de activiteiten ten 
aanzien van het thema cyberveiligheid algemeen 
geformuleerd. Gezien de actualiteit van dit thema en het 
kwalificeren van het thema als een van de accenten voor de 
komende vier jaar zou de gemeenteraad van Smallingerland 
graag nu al meer concrete activiteiten op thema cyber 
gepresenteerd willen zien in de 'Meerjarenkoers 2023-2026'. 
Het college stelt het raadsvoorstel vast

6 Zaaknummer

Concern

Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording 

Samenvatting
Om vanaf 2023 gereed te zijn voor de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording is een plan van aanpak 
opgesteld.
Besluit

Het college besluit het plan van aanpak 
rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen.
Het college stelt de raadsbrief vast, waarmee de raad 
geïnformeerd wordt over het plan van aanpak rechtmatigheid.
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7 Zaaknummer
2022-0500788
Sociaal geregeld

Vaststelling subsidie 2021 Wender

Samenvatting
De gemeente Smallingerland heeft met Wender afspraken 
gemaakt over de uitvoering van bemoeizorg. De 
verantwoordingsdocumenten geven een duidelijk beeld van 
de uitvoering. De resultaten zijn conform de gemaakte 
afspraken. In de verantwoording hebben zij aangegeven dat 
er een overschrijding van € 3.100,80 op de subsidie van 2021 
is.
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze overschrijding vooral 
te herleiden is naar de toename van het aantal postadressen 
en de extra taken die Wender uitvoert op verzoek van de 
gemeente Smallingerland bij het toekennen van 
postadressen.
Omdat de resultaten conform de gemaakte afspraken zijn, 
wordt de subsidie over 2021 vastgesteld op € 48.000,- 
overeenkomstig de verleende subsidie. Gelet op de oorzaak 
van de overschrijding wordt hiervoor ambtshalve een extra 
subsidie verstrekt van € 3.100,80.
Besluit

Het college besluit de subsidie 2021 aan Wender  conform de 
verleende subsidie vast te stellen op € 48.000 ,-.
Er wordt aan Wender over 2021 ambtshalve een aanvullende 
subsidie toegekend van € 3.100,80. De aanvullende subsidie 
wordt gelijktijdig verleend en vastgesteld.
De extra subsidie komt ten laste van het budget 'Opvang en 
Beschermd wonen'.


