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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  20 SEPTEMBER 2022

Samenstelling
Aanwezig: 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.
Afwezig: de heer Jan Rijpstra, burgemeester.

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 13 september 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2021-040997
Omgevingsbeheer 
geregeld

Aangepast maaibeeld gemeente Smallingerland 2023

Samenvatting
In 2020 heeft de raad besloten om € 115.000,- te bezuinigen 
op het maaien van gazons en bermen. In 2021 zijn deze 
bezuinigingen doorgevoerd wat heeft geleid tot 
maatschappelijke onvrede en discussie, waardoor dit 
onderwerp ook politiek actueel is.
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In juni dit jaar is de raad uitgenodigd om ideeën uit te 
wisselen over het huidige maaibeeld. Na afloop is 
afgesproken dat er een nieuw voorstel komt.
Er wordt voorgesteld om het huidige maaibeeld aan te 
passen door weer meer intensief te maaien. Waar het kan, 
zal de gemeente extensief blijven maaien en ook opnieuw 
kijken waar dit extra kan zonder overlast. Hierdoor zal er een 
betere balans ontstaan in het maaien. Wat ten goede komt 
aan de biodiversiteit en een netter maaibeeld zal geven.
De extra structurele jaarlijkse kosten die daarvoor gemaakt 
moeten worden, zullen € 50.000,- per jaar zijn. Het nieuwe 
maaibeeld zal, na goedkeuring van de raad, in 2023 
uitgevoerd worden.
Besluit

Het college stelt, onder voorbehoud van het door de raad 
beschikbaar stellen van de middelen in de begroting, het 
aangepaste maaibeeld vanaf 2023 vast.
Voor het aangepaste maaibeeld stelt het college de 
gemeenteraad voor om vanaf 2023 € 50.000,- mee te nemen 
in de integrale afweging van de beleidswensen bij de 
begroting 2023.
Het college stelt de raadsinformatiebrief vast.

4 Zaaknummer
2022-050129
Omgevingsbeheer 
geregeld

Uitvoeren 'Aanpak roekenoverlast Drachten"

Samenvatting
Al jaren zorgen roeken op een aantal locaties binnen de 
bebouwde kom van Drachten voor geluids- en 
ontlastingsoverlast. De overlast veroorzaakt bij omwonenden 
van overlastlocaties indirecte gezondheidseffecten zoals 
verstoring van de nachtrust en kunnen stressgevoelens 
veroorzaken. Omdat de roek op grond van de Wet 
natuurbescherming een beschermde vogelsoort is, is 
bestrijding onder voorwaarden mogelijk. Daarom heeft de 
gemeente het plan 'Aanpak roekenoverlast Drachten 2021' 
opgesteld. De provincie Fryslân heeft hiermee ingestemd. 
Het college besluit om de uitvoering van het plan 'Aanpak 
roekenoverlast Drachten 2021' vast te stellen en hiervoor 
structureel uitvoeringsbudget aan te vragen bij de 
gemeenteraad in de begroting vanaf 2023. 
Besluit

Het college stelt de 'Aanpak roekenoverlast Drachten 2021' 
vast met in acht neming van de provinciale instemming van 
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30 augustus 2021. 
Voor de uitvoering stelt het college de gemeenteraad voor om 
in 2023 en 2024 € 45.000,- en vanaf 2025 structureel € 
35.000,- mee te nemen in de integrale afweging van de 
beleidswensen bij de begroting 2023.

5 Zaaknummer

Concern

Structureel onderhoud skûtsje 'Hendrika' rotonde 
Noorderhogeweg-Nijtap

Samenvatting
Vanuit de samenwerking met de provincie en gemeente 
Smallingerland is de turbo-rotonde Noorderhogeweg-Nijtap in 
2019 opgeknapt. De rotonde is in samenwerking met 
inwoners, zo vormgegeven dat het een verwijzing is 
geworden naar de tijd dat er nog skûtsje bouwers aanwezig 
waren in Drachten. Hiervoor is er gekozen een droogdek te 
maken waarop een echte skûtsje staat de "Hendrika" 
genaamd. Dit idee is omarmd door betrokken inwoners welke 
voornemens waren een stichting op te richten waarin geld en 
arbeid samen kwamen om het skûtsje tijdens de winters weer 
vaarwaardig te restaureren. Door de komst van corona is 
alles anders geworden en is het gebleken dat het heel lastig 
is de vrijwilligers voor de oorspronkelijke vertrekpunten bij 
elkaar te krijgen.
Sinds de plaatsing in 2019 is er geen onderhoud aan het 
skûtsje uitgevoerd en dat wordt nu zichtbaar in roestvorming 
en verf wat ontbreekt op het hout. Door eenmalig middelen 
aan te vragen, kan er onderhoud worden uitgevoerd 
waardoor de gemeente het skûtsje in de huidige status 
"sober en doelmatig" kan onderhouden.
Besluit
Het college besluit voor het onderhoud van het skûtsje 
'Hendrika' op de rotonde Noorderhogeweg-Nijtap de 
financiële middelen a € 35.000,- eenmalig op te nemen in de 
conceptbegroting.

6 Zaaknummer
2022-050032
Ondernemen en 
ontwikkelen

Aanvraag Woningbouwimpuls 4e tranche

Samenvatting
De woningnood is hoog, ook in Smallingerland. Veel 
inwoners zijn op zoek naar een (betaalbare) woning. De 
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gemeente wil een omvangrijk en divers woningaanbod 
realiseren. Met de Ontwikkelstrategie worden de komende 
jaren ongeveer 650-700 woningen toegevoegd, vooral op 
vrijkomende, binnenstedelijke locaties in Drachten. Er wordt 
gebouwd voor verschillende doelgroepen, zoals starters en 
jonge-huishoudens en senioren, veelal met een laag of 
middeninkomen. Met de woningcorporaties is een convenant 
afgesloten om, binnen de Ontwikkelstrategie, tot 2030 in 
totaal 300 sociale huurwoningen bij te bouwen.
Om deze woningbouw van de Ontwikkelstrategie versneld en 
succesvol te realiseren, is een aanvullende financiering 
nodig. Dit is ook nodig om de woningen betaalbaar te houden 
voor de groepen waar de grootste woonbehoefte ligt. Daarom 
dient de gemeente Smallingerland een aanvraag in voor de 
landelijke subsidieregeling Woningbouwimpuls 4e tranche. De 
Ontwikkelstrategie voldoet aan de criteria die gesteld worden 
aan een aanvraag voor de Woningbouwimpuls. Bij 
toekenning ontvangt de gemeente 50% van het publiek 
financieel tekort in het project. De aanvraag bedraagt 
€15,048 mln.
De aanvraag moet uiterlijk 25 september 2022 ingediend zijn. 
Naar verwachting wordt In december bekend of de aanvraag 
gehonoreerd wordt. Als het lukt om een subsidietoezegging 
te verkrijgen, kunnen die middelen worden ingezet om de 
haalbaarheid en de kwaliteit van een aantal locaties te 
vergroten.
Besluit
Het college besluit:

1. Een aanvraag Woningbouwimpuls 4e tranche in te 
dienen voor het project Ontwikkelstrategie voor een 
bedrag van €15,048 mln. 

2. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de 
cofinanciering van maximaal 50% van het publiek 
financieel tekort van € 15,048 mln. door de gemeente, 
zodra duidelijkheid over de toekenning van de hoogte 
van de subsidie bestaat.

3. De aanbiedingsbrief vast te stellen die bij de aanvraag 
gevoegd wordt.

4. De portefeuillehouder te mandateren op 
ondergeschikte onderdelen van de aanvraag nog 
wijzigingen aan te brengen.

7 Zaaknummer
2022-030960
Samen leven

Verzoek MOS om bijdrage verbouw gevel @Holdert

Samenvatting
Vanwege tegenvallende inkomsten en stijgende bouwkosten 
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heeft MOS besloten de upgrade van de gevel van @Holdert 
niet door te voeren. MOS vraagt de gemeente om een 
bijdrage om de upgrade toch door te kunnen laten gaan. 
Omdat het gaat om een pand op een A-locatie waarvan de 
uitstraling zeker verbeterd kan worden, passend bij de 
ambities opgenomen in de Centrumvisie, zou het niet 
aanpassen van de gevel een gemiste kans zijn. 
Besluit
Het college besluit het verzoek van de MOS om een bijdrage 
voor de verbouw van de gevel van @Holdert toe te kennen.
Het college besluit de kosten hiervan à  € 105.000,- op te 
nemen in de 2e begrotingsrapportage.
Het college besluit de raad hierover middels een raadsbrief te 
informeren.


