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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  24 JANUARI 2023

Samenstelling
Aanwezig: 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 Baukje van der Velde, 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 17 januari 
2023 vast.

3 Zaaknummer
2022-074569
Samen leven

Inzet middelen gezondheid, preventie en sport & cultuur 2023

Samenvatting
Het financieel overzicht preventie, sport & cultuur en 
gezondheid 2023 geeft inzicht in de besteding van de 
middelen, die hiervoor in de begroting 2023 zijn opgenomen. 
In het 'Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2023' 
worden de uit te voeren activiteiten nader toegelicht.
Besluit
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Het 'Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2023' 
vast te stellen. 
Op basis van bijgevoegd financieel overzicht 2023, de 
daaraan gekoppelde activiteiten en bijbehorende dekking 
vast te stellen.
De GGD Fryslân -op basis van bijgevoegde offerte- een 
subsidie te verlenen van € 162.982,-. De kosten hiervoor zijn 
opgenomen in het financieel overzicht onder 2 en daarmee 
gedekt.
Sportbedrijf Smallingerland, op basis van beslispunt 2, een 
subsidie te verlenen van € 109.000,-. De kosten hiervoor zijn 
opgenomen in het financieel overzicht genoemd onder 2 en 
daarmee gedekt.
Op basis van beslispunt 3 en 4 bijgevoegde beschikkingen 
versturen aan de GGD Fryslân en Sportbedrijf Drachten.

5 Zaaknummer
107776
Ondernemen en 
ontwikkelen

Vaststellen 'Subsidie centrummanagement 2021 en 2022'

Samenvatting
In de ambitie van de gemeente Smallingerland en de 
centrumondernemers is het Drachtster stadscentrum gastvrij, 
bruisend en economisch springlevend; letterlijk "het kloppend 
hart" van Drachten en omgeving, een verbindende factor die 
midden in onze maatschappij staat. Een gastvrij en bruisend 
stadscentrum draagt bij aan het woon- en werkgenot van alle 
inwoners en werknemers van Drachten en omgeving- en 
daarmee is het belangrijk dat de centrumondernemers en de 
gemeente elkaar in deze ambitie omarmen en versterken. 
Om tot een succesvolle uitvoering te komen van deze ambitie 
is een centrummanager aangesteld. De centrummanager 
werkt in opdracht van ha&ie. 
Op 19 april 2021 is door het college besloten een subsidie 
van € 45.000,- per jaar voor 2021 en 2022 te verstrekken aan 
Ha&Ie voor de uitvoering van de opdracht van de 
centrummanager.
Deze opdracht is eind 2021 en eind 2022 geëvalueerd met 
Ha&Ie, centrummanager en afdeling REO. Hiermee zijn we 
tot de conclusie gekomen dat de opdracht 
centrummanagement op de meeste punten naar behoren is 
uitgevoerd.
Besluit
Het college stelt de 'Subsidie centrummanagement 2021 en 
2022' (in totaal € 90.000,-) vast.



3/5

6 Zaaknummer
2023-001721
Ondernemen en 
ontwikkelen

Subsidie warmtetransitie voor Energie Transitie Coöperatie 
De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat 

Samenvatting
In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat alle 
woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en op een 
andere manier verwarmd worden. Elke gemeente heeft een 
Transitievisie Warmte gemaakt waarin staat wat er voor 
aardgas in de plaats kan komen. De gemeente 
Smallingerland ziet vooral kansen voor all-electric en 
geothermie en op beperkte schaal restwarmte. Er zijn vier 
startwijken benoemd waar de transitie naar aardgasvrij het 
meest dichtbij lijkt. Het gebied De Wilgen, Smalle Ee en 
Buitenstvallaat met ongeveer 300 woningen is een van de 
startwijken. In 2019 is hier een bewonersinitiatief gestart voor 
de energietransitie en in 2022 hebben zij een 
energiecoöperatie opgericht, de Energie Transitie Coöperatie 
(ETC). De gemeente Smallingerland ondersteunt de ETC met 
een eenmalige subsidie van € 27.000,-. Het gaat om een pilot 
voor de warmtetransitie. Het geld is bestemd om de 
energiecoöperatie te ondersteunen in haar werk om de 
inwoners binnen het werkgebied te helpen om stappen te 
zetten richting aardgasvrije woningen. De aanpak van de 
ETC kan  een inspiratie zijn voor andere dorpen of wijken die 
aan de slag willen met de energietransitie. De ETC maakt 
daarom ook een draaiboek waar andere bewonersinitiatieven 
hun voordeel mee kunnen doen.
Besluit

Er wordt eenmalig een voorlopige en maximale subsidie van 
€ 27.000,- verleend aan de Energie Transitie Coöperatie 
(ETC) De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.
De subsidie wordt definitief vastgesteld na ontvangst van het 
eindverslag van de ETC.
De subsidie wordt gedekt uit het budget Duurzaamheid.   
Er wordt een voorschot van 75% uitbetaald aan de ETC.

7 Zaaknummer
2022-050210
Sociaal geregeld

Overeenkomst Friesland collectieve zorgverzekering AV 
Frieso 2023

Samenvatting
Er is op dit moment een overeenkomst tussen de gemeente 
en de Friesland Zorgverzekeraar voor het aanbieden van de 
collectieve zorgverzekering AV Frieso, een onderdeel van het 
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minimabeleid van de gemeente. Deze overeenkomst loopt af 
op 31 december 2022. In het collegevoorstel welke is 
behandeld in de collegevergadering van 11 oktober 2022 is 
besloten een uitsluitend recht te vestigen ten gunste van de 
Friesland Zorgverzekeraar ten behoeve van het aanbieden 
van de collectieve zorgverzekering AV Frieso in 2023. 
Hierover is een vooraankondiging gepubliceerd op 
Tenderned, waar geen bezwaren op zijn binnengekomen. 
Bijgevoegde overeenkomsten met de Friesland 
Zorgverzekeraar ten behoeve van het aanbieden van de 
collectieve zorgverzekering AV Frieso over de periode 1 
januari 2023 tot en met 31 december 2023 wordt daarom nu 
ter ondertekening voorgelegd aan het college. Door 
omstandigheden worden deze overeenkomsten later 
aangeboden dan gepland. Dit staat de dienstverlening aan de 
inwoners van de gemeente Smallingerland niet in de weg. 
Besluit

In te stemmen met de ondertekening van de twee 
bijgevoegde contracten, waardoor:
a. over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 
2023 een overeenkomst aangegaan wordt met de Friesland 
Zorgverzekeraar voor het aanbieden van de collectieve 
zorgverzekering AV Frieso (basisverzekering én aanvullende 
verzekering);
b. inwoners die verzekerd zijn via de collectieve 
zorgverzekering 'AV Frieso compleet' uitgebreid verzekerd 
zijn voor ziektekosten en een premiekorting ontvangen van € 
34,50 per maand.
Voor dekking van de uitgaven aan de collectieve 
zorgverzekering AV Frieso, die voor 2023 begroot zijn op een 
bedrag van € 900.000,- het budget bijzondere bijstand aan te 
wenden.

8 Zaaknummer
2022-074618
Omgevingsbeheer 
geregeld

Uitvoeringskrediet Wijkvernieuwing de Bouwen, herinrichting 
Blauwgras 

Samenvatting
De infrastructuur in de straat 'Het Blauwgras' heeft ernstig 
geleden onder de verschillende bouwactiviteiten, vernieuwing 
van het wegprofiel is daarom dringend nodig.
Daarnaast staat de oude riolering in 'Het Blauwgras' op de 
nominatie om vervangen te worden door een nieuw 
gescheiden rioolstelsel, waarbij het regenwater gescheiden 
wordt van het afvalwater. Door middel van een integrale 
aanpak kan na aanleg van het nieuwe riool gelijktijdig daarna 
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het wegprofiel worden vernieuwd. 
Besluit
Voor de herinrichting van de straat 'Het Blauwgras' in de wijk 
De Bouwen(deel: De Drift tot De Zuiderdwarsstraat) een 
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 401.520,-. 

9 Zaaknummer
2022-057337
Samen leven

Garantstelling 'Stichting Tennishal Drachten'

Samenvatting
'Stichting Tennishal Drachten' is haar accommodatie aan het 
verduurzamen en heeft een borgstelling bij 'Stichting 
Waarborgfonds Sport' (SWS) aangevraagd voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Een borgstelling van SWS wordt alleen 
gegeven als de gemeente tevens een garantstelling geeft. 
'Stichting Tennishal Drachten' dient daarom een verzoek in 
voor een gemeentelijke garantstelling. 
Besluit
Het college besluit garant te staan voor een bedrag van € 
68.000,- voor het plaatsen van zonnepanelen bij 'Stichting 
Tennishal Drachten' onder de voorwaarde dat ook SWS 
garant staat voor € 68.000,-.

11 Zaaknummer
38042
Ondernemen en 
ontwikkelen

De Welle, vragen ELP en SB en vervolgvragen 
informatiebijeenkomst van 17 januari 2023 beantwoording 

Samenvatting
Het college heeft de beantwoording van de vragen die zijn 
gesteld over nieuwbouw zwemcentrum De Welle vastgesteld.
Besluit
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen 
over de nieuwbouw van zwemcentrum De Welle vast.


