OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 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.
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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
110917
Concern

Handreiking vaststelling van subsidies in verband met de
gevolgen van het coronavirus

Samenvatting
De maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen ook
van invloed zijn op de uitvoering van activiteiten waarvoor
subsidie is verleend. Omdat ook de organisaties hiermee zijn
overvallen is het redelijk om de gevolgen hiervan bij de
vaststelling van subsidie niet geheel voor hun rekening te
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laten komen. In de Handreiking wordt aangegeven hoe we
hier bij de vaststelling van subsidies mee om willen gaan.
Uitgangspunt is dat we ons coulant opstellen als een
subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de verplichtingen
die verbonden zijn aan de verleende subsidies. De coulance
houdt in dat activiteiten eventueel door kunnen worden
geschoven naar het volgende jaar en we bij de vaststelling
van subsidie rekening houden met al wel gemaakte kosten en
geen of lagere inkomsten als een activiteit (gedeeltelijk) niet
is doorgegaan.
Besluit
Het college stelt de Handreiking vaststelling van subsidies in
verband met de gevolgen van het coronavirus vast.
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Zaaknummer
109061
Omgevingsbeheer
geregeld

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 Adviesnota

Samenvatting
Er is een nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
opgesteld voor de komende 4 jaar, het zogenaamde vGRP
2022-2025. In dit plan staat omschreven op welke wijze er in
de gemeente Smallingerland wordt omgegaan met de drie
wettelijke zorgplichten: te weten voor het afvalwater, het
hemelwater en het grondwater. Er wordt ingegaan op de
(nieuwe)wettelijke kaders die aan het vGRP ten grondslag
liggen, en wat dit technisch en financieel inhoudt voor het
onderhoud en de uitvoering van werkzaamheden. En hoe
deze maatregelen en kosten resulteren in de rioolheffingen.
Het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan moet door
de gemeenteraad worden goedgekeurd.
Besluit
Het college stemt in met het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP 2022-2025).
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Zaaknummer
107156
Sociaal geregeld

Beantwoording brief Focus op Werk Clientenraad
Datum paraafbesluit
6 april 2021
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Samenvatting
Op 11 november 2019 heeft de cliëntenraad op ons verzoek
een reactie gegeven op het beleidsplan Focus op werk. De
cliëntenraad heeft in haar brief aanbevelingen gedaan en
vraagt het college op welke wijze opvolging aan de
aanbevelingen wordt gegeven.
Besluit
Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan de cliëntenraad.
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