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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  10 JANUARI 2023

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 20 december 
2022 vast.

3 Zaaknummer
121768
Omgeving

Vaststelling bestemmingsplan 'Vrijstaande woning 
Duizendblad Drachten'

Samenvatting
Op 6 juli 2021 is er een positief principebesluit genomen voor 
het bouwen van een woning aan het Duizendblad te Drachten 
(perceelnummer 4859). Bij de opzet van Vrijburgh is destijds 
in het bestemmingsplan 'Vrijburgh' in 2007 ook een bouwblok 
voor dit perceel ingetekend. Het perceel kreeg destijds dan 
wel een bestemming 'groen- uit te werken' maar wel met de 
mogelijkheid dit te wijzigen naar wonen. De gemeente had 



2/7

het voornemen destijds deze betreffende grond te kopen en 
hier 3 woningen te bouwen. Echter is dit nooit gebeurd omdat 
de bodem zeer verontreinigd was en de sanering zeer duur. 
Daarom is de mogelijkheid tot het wijzigen van de 
bestemming naar wonen weg bestemd. De bodem is in 2014 
inmiddels schoon verklaard. We vinden het vanuit ruimtelijke 
oogpunt nog steeds een goede ontwikkeling om hier een 
woning te bouwen. Het voorliggende bestemmingsplan regelt 
planologisch dat er een vrijstaande woning gebouwd mag 
worden aan het Duizendblad.
Besluit
Het college stelt de gemeenteraad voor:
1.    Het bestemmingsplan 'Vrijstaande woning Duizendblad 
Drachten' ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van 
het nummer NL.IMRO.0090.BP2022SVR010-0401;
2.    In te stemmen met de beoordeling van de ingekomen 
zienswijze overeenkomstig de bijgevoegde zienswijzennota;
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 
6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor het 
bestemmingsplan 'Vrijstaande woning Duizendblad 
Drachten';
4.  Gewijzigde welstandseisen (O8 Bijzonder 
bestaande/nieuwe (solitaire) objecten) vast te stellen voor het 
perceel B-4859.

4 Zaaknummer
2022-072689
Ondernemen en 
ontwikkelen

Biobased (ver)bouwen

Samenvatting
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 november 2022 
hebben de Partij van de Arbeid, D66 en Groenlinks 
wethouder Hartogh Heys van de Lier gevraagd wat de 
gemeente Smallingerland doet op het gebied van biobased 
(ver)bouwen bij nieuwe woningbouw -en 
transformatieplannen. De wethouder heeft toegezegd de 
gemeenteraad hier via een memo over te informeren.
Besluit
Het college stelt de raadsbrief en het bijbehorende memo 
over biobased (ver)bouwen vast.  

5 Zaaknummer
2022-071478
Ondernemen en 
ontwikkelen

Beantwoording toezegging t.a.v. wooncoöperaties 
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Samenvatting
In de raadsvergadering van dinsdag 25 oktober 2022 heeft 
portefeuillehouder Hartogh Heys toegezegd de 
gemeenteraad te informeren over de gemeentelijke rol bij de 
ondersteuning en stimulering wooncoöperaties. In de 
beantwoording wordt toelichting gegeven over wat de rol van 
de gemeente Smallingerland kan zijn bij het ondersteunen en 
stimuleren van wooncoöperaties, de behoefte aan 
wooncoöperaties binnen de gemeente en de situatie in 
andere gemeenten. 
We zien in grote gemeenten, zoals Amsterdam, een 
toenemend aantal initiatieven met betrekking tot 
wooncoöperaties. Dit is echter niet het geval in de gemeente 
Smallingerland. Omdat de behoefte en vraag achterblijft op 
de rest van Nederland zien wij niet de nut en noodzaak om 
nu actief te gaan sturen op wooncoöperaties. Wel blijven wij 
de ontwikkelingen met betrekking tot wooncoöperaties in de 
gaten houden en zullen we bij nieuwe initiatieven bekijken of 
we als gemeente iets kunnen betekenen.
Besluit
Het college stelt de raadsbrief en bijbehorende notitie vast 
over een verkenning naar de rol van de gemeente bij de 
ondersteuning en stimulering van wooncoöperaties.

6 Zaaknummer
2022-061301
Concern

Bestuursrechtelijke aanpak APV-feiten 'Drugshandel op 
straat'

Samenvatting
In de periode 2019-2021 heeft een succesvolle pilot 
bestuursrechtelijk aanpak inbrekerswerktuigen 
plaatsgevonden. Dit betreft een samenwerking van de 
gemeente Smallingerland, de gemeente Opsterland en de 
politie basiseenheid Oost-Fryslân. Omdat de pilot succesvol 
was, is op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de 
pilot, gekozen voor het structureel inregelen van deze 
aanpak. Daarnaast is op basis van de uitkomsten van de 
evaluatie, een pilot gestart in de periode 2021-2022 ten 
aanzien van de bestuurlijke aanpak van drugshandel op 
straat. Dit betreft een samenwerking tussen gemeente, politie 
en OM.
Uit de evaluatie van de pilot aanpak drugshandel op straat, 
bleek dat ook deze aanpak succesvol is. Het college heeft 
daarom besloten om de bestuurlijke aanpak 'Drugshandel op 
straat' structureel in te regelen. Het structureel inregelen van 
de bestuurlijke aanpak heeft het volgende beoogde effect:

• Bestuurlijke aanpak draagt bij aan het voorkomen van 
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herhaling
• De bestuurlijke aanpak 'Drugshandel op straat' geeft 

uitvoering aan het in het kernbeleid veiligheid 
geprioriteerde thema ondermijnende criminaliteit.

Besluit

Het college besluit het verbod 'Drugshandel op straat' in de 
Algemene plaatselijke verordening structureel te handhaven 
via het bestuursrecht. 
Het college besluit de raad te informeren over de 
bestuursrechtelijke aanpak drugshandel op straat en stelt de 
raadsbrief vast.

7 Zaaknummer
30887
Samen leven

Beslisdocument 'DO-fase nieuwbouw S(B)O'

Samenvatting
Renn4 heeft als bouwheer van de nieuwbouw van het 
Speciaal (Basis) Onderwijs een beslisdocument ingediend ter 
afronding van de 'Definitief Ontwerp fase'. De gemeente is 
akkoord met de ingediende documenten en de bouwheer kan 
overgaan naar de aanbestedingsfase. Ter afronding van de 
aanbestedingsfase wordt een subsidieaanvraag ingediend. 
Om de subsidie te zijner tijd beschikbaar te stellen wordt de 
gemeenteraad, op basis van regels in de financiële 
verordening, gevraagd om geen bedenkingen te uiten tegen 
het beschikbaar stellen van de subsidie. 
 
Besluit

Het college besluit het beslisdocument 'DO-fase nieuwbouw 
S(B)O' vast te stellen.
Het college stelt de beschikking voor het schoolbestuur vast.
Het college besluit de raad voor te stellen om geen wensen 
en bedenkingen kenbaar te maken voor het beschikbaar 
stellen van het krediet voor de realisering van nieuwbouw van 
het Speciaal (Basis) Onderwijs.  
Het college stelt het raadsvoorstel hiervoor vast.

8 Zaaknummer
2022-074013
Concern

Zienswijze  'Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân 
(VRF)'

Samenvatting
De kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân 
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wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor een eventuele 
zienswijze. De kaderbrief geeft aan welke ontwikkelingen 
(beleidsmatig en autonome) van invloed kunnen zijn op de 
begroting van 2024 en volgend. Belangrijk uitgangspunt 
daarbij is dat verrassingen voor de gemeente(n) zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen en relevante 
ontwikkelingen worden gedeeld met gemeente(n). Bepalende 
factor is dit keer de hoge inflatie en de geschetste scenario's 
over hoe de VRF deze autonome ontwikkeling heeft 
verwerkt. 
Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. Ten aanzien van de 'Kaderbrief 2024-2027 
veiligheidsregio Fryslân (VRF)' geen zienswijze in te 
dienen.

2. De bijgevoegde (concept)brief gericht aan de VRF 
vast te stellen. 

Het college stelt het raadsvoorstel vast.

9 Zaaknummer
2022-070759
Samen leven

Fusie basisschool de Parel en basisschool Futura 
Heerenveen

Samenvatting
Het schoolbestuur NoorderBasis is voornemens de 
basisscholen de Parel in Drachten en Futura met ingang van 
1 augustus 2023 in Heerenveen te fuseren. Basisschool de 
Parel wordt hoofdvestiging. Op basis van de geldende 
wetgeving moet het college van B&W advies uitbrengen over 
de voorgenomen fusie. Het college heeft positief 
geadviseerd. De fusie heeft geen gevolgen voor de gemeente 
Smallingerland. 
Besluit

Het college besluit een positief advies uit te brengen over de 
voorgenomen fusie tussen de basisscholen de Parel en 
Futura.
Het college stelt de brief aan NoorderBasis vast.

10 Zaaknummer
2022-050868
Concern

Ingebrekestelling Woo-verzoek

Samenvatting
Bij brief van 1 november 2022 is de gemeente in gebreke 
gesteld inzake de afhandeling van een Woo-verzoek. In 
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bijgevoegde brief wordt uitgebreid op de afhandeling 
ingegaan en daarin meegedeeld dat het college van mening 
is alle aanwezige documenten ter beschikking te hebben 
gesteld.
Besluit
Het college besluit betrokkene middels bijgevoegde brief een 
zo volledig mogelijke uitleg te geven en mee te delen van 
mening te zijn alle aanwezige documenten ter beschikking te 
hebben gesteld.

11 Zaaknummer
2021-117801
Ondernemen en 
ontwikkelen

Verjaring van een perceel Oudega sectie E 1430 aan het 
West in Oudega - Verjaring van een perceel Oudega sectie E 
1430 aan het West in Oudega

Samenvatting
Het college besluit verweer te voeren en alle 
(proces)handelingen te verrichten die daartoe nodig kunnen 
zijn, ook tegenvorderingen, ook in hoger beroep of cassatie, 
in de door eiser bij dagvaarding tegen de gemeente gestarte 
civiele procedure.
Besluit
1. Het college besluit verweer te voeren en alle 
(proces)handelingen te verrichten daartoe nodig kunnen zijn, 
ook tegenvorderingen, ook in hoger beroep of cassatie, in de 
door eiser bij dagvaarding van 1 december 2022 tegen de 
gemeente gestarte civiele procedure bij de rechtbank Noord-
Nederland, over de gestelde verkrijgende verjaring van een 
stuk gemeentegrond bij zijn erf;
2. De burgemeester geeft volmacht aan Nysingh Advocaten 
om de gemeente in rechte te vertegenwoordigen.

12 Zaaknummer
2022-065754
Concern

Collegebesluit van 6-12-2022: stopzetten pilot 'Voor Elkaar 
Pas'

Samenvatting
Medio 2019 zijn gemeente Smallingerland en Arriva gestart 
met de pilot 'Voor Elkaar Pas'. Het aantal actieve pashouders 
is in de loop van tijd alleen maar gedaald. Het is niet 
inzichtelijk geworden of de verwachting, een verschuiving van 
het Wmo taxivervoer naar het openbaar vervoer, is behaald.  
Besluit
Akkoord te gaan met het stopzetten van de pilot 'Voor Elkaar 
Pas' m.i.v. 31 januari 2023.  
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13 Zaaknummer
2022-068678
Informatie en analyse

Burgemeestersbesluit: Aanwijzingsbesluit 
beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

Samenvatting
Vanuit wet- en regelgeving is het verplicht een 
beveiligingsfunctionaris te benoemen die toeziet op de 
beveiliging van de reisdocumenten en rijbewijzen. De 
burgemeester wijst de CISO aan als beveiligingsfunctionaris 
reisdocumenten en rijbewijzen.
Besluit
 De burgemeester benoemt de heer H. de Vries (CISO) met 
ingang van 1 november 2022 als beveiligingsfunctionaris 
reisdocumenten en rijbewijzen.


