OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 16 MAART 2021
Samenstelling
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Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen agenda

Samenvatting
.
Besluit
Het college stelt de agenda conform vast.

2

Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Samenvatting
.
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst conform vast.
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Zaaknummer
2020-022570
Vergunningen toezicht
en handhaving

Afwijken negatief welstandsadvies (W21SMA003-2) aanvraag 2020-022570 - Dúnoardswei 7, Houtigehage

Samenvatting
Het betreft het verlengen van de kap van de woning, het
verlengen van de dakkapel aan de linkerzijde en het plaatsen
van een tussendaks verbindingslid tussen de kap van de
woning en de kap van het bijgebouw, bij de woning aan de
Dúnoardswei 7 te Houtigehage. Het bouwplan is aan de
welstandscommissie voorgelegd en vervolgens zoveel
mogelijk aangepast aan de kritiek uit het welstandsadvies. Bij
de nieuwe beoordeling is wederom een 'voldoet niet'
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afgegeven en verwacht Hûs en Hiem opnieuw een
aanpassing. In ons beeld van de situatie is de kritiek m.b.t. de
dakkapel en het tussenlid in voldoende mate ondervangen.
Mede gezien de positie van de woning op het perceel, zal dit
vanuit ruimtelijk oogpunt, niet of nauwelijks voor minder
ruimtelijke kwaliteit zorgen.
Besluit
Het college besluit af te wijken van het negatieve
welstandsadvies.
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Zaaknummer
83289
Sociaal geregeld

Uitvoeringsovereenkomst Carins en Gemeente
Smallingerland

Samenvatting
Eind 2018 heeft Gemeente Smallingerland Carins BV
opgericht voor de uitvoering van taken binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en
Participatiewet. De Gemeente is enig aandeelhouder van
Carins. Carins is van essentieel belang voor de
ondersteuning van inwoners binnen, en de toegang tot Wmo,
Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
binnen de Gemeente Smallingerland. Sinds de oprichting
eind 2018 wordt samengewerkt met de Gemeente
Smallingerland aan de hand van de
Samenwerkingsovereenkomst (2019). Met de nieuwe
overeenkomst, met terugwerkende kracht geldig vanaf 1
januari 2020, zijn de taken en verantwoordelijkheden voor
beide partijen nauwkeurig vastgelegd met betrekking tot op
de opdracht die Carins heeft. Met de overeenkomst is
houvast gecreëerd voor beide partijen en biedt het document
een stevige fundering voor het door-ontwikkelen van de
samenwerking.
Op 19 januari heeft de gemeenteraad een amendement
aangenomen, de aangedragen aanpassingen zijn verwerkt in
de definitieve versie van de uitvoeringsovereenkomst. Op 16
februari heeft het college ingestemd met het aangaan van de
uitvoeringsovereenkomst met Carins. Op 18 februari is tijdens
de aandeelhoudersvergadering van Carins goedkeuring
gegeven door de aandeelhouder, vertegenwoordigd door dhr.
Felix van Beek. De directeur bestuurder heeft vervolgens de
uitvoeringsovereenkomst namens Carins ondertekend.
Met de raadsbrief informeren wij de raad over de
ondertekening.
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Besluit
De gemeenteraad informeren middels de raadsbrief incl.
definitieve uitvoeringsovereenkomst.
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Zaaknummer
78011
Samen leven

Verhogen voorbereidingskrediet nieuwbouw de Parel
Datum paraafbesluit
15 maart 2021
Samenvatting
Het investeringskrediet voor nieuwbouw van de Parel en
gymzaal is verhoogd. Het schoolbestuur Noorderbasis heeft
gevraagd om verhoging van het voorbereidingskrediet, om de
voorbereidingskosten (voor het uitwerken van het voorlopige
ontwerp naar een definitief ontwerp) te kunnen betalen. Bij de
start van het project heeft het schoolbestuur € 150.000
ontvangen, het college heeft besloten om dit te verhogen met
€ 200.000. Het totale investeringskrediet bedraagt €
6.914.500.
Besluit
Het voorbereidingskrediet voor nieuwbouw de Parel en
gymzaal verhogen met € 200.000.
De kosten dekken binnen de hiervoor gereserveerde
middelen.
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Zaaknummer
2021-000453
Vergunningen toezicht
en handhaving

Afwijken 'voldoet mits' welstandsadvies - aanvraag 2021000453 - Buorren 45, Houtigehage
Datum paraafbesluit
15 maart 2021
Samenvatting
Het betreft het realiseren van een erker aan een woning op
het adres Buorren 45 in Houtigehage. Het bouwplan is aan
de welstandscommissie voorgelegd en vervolgens aangepast
aan de kritiek uit het welstandsadvies. Bij de nieuwe
beoordeling is er wederom een 'voldoet mits' afgegeven en
verwacht Hûs en Hiem opnieuw een aanpassing. In ons
beeld zal de voorgestelde suggestie zeker geen beter beeld
opleveren. De voorgestelde erker is weliswaar fors, maar de
compositie van de gevel kan het hebben. Mede door het
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formaat van de woning, achten wij de aangevraagde erker
verantwoord. En zal het effect op de directe omgeving
beperkt blijven.
Besluit
Het college besluit af te wijken van het 'voldoet mits'
welstandsadvies, omdat de aangedragen suggestie geen
beter beeld op zal leveren.
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Zaaknummer
103770
Ondernemen en
ontwikkelen

Onderzoek brug(bediening) Eastemar (Gemeente
Tytsjerksteradiel)
Datum paraafbesluit
15 maart 2021
Samenvatting
De gemeente Tytsjerksteradiel doet onderzoek naar de
toekomst van de brug(bediening) in Eastemar. De brug ligt in
de Lits-Lauwersmeer vaarroute. Dit is de vaarroute voor
motorboten met een doorvaarthoogte tot 3,00 meter tussen
Drachten en het Lauwersmeer/Dokkum. De uitkomsten van
het proces dat de buurgemeente in gang heeft gezet zijn nog
ongewis. Er zijn 4 varianten gepresenteerd, die neerkomen
op behoud van een beweegbare brug of de aanleg van een
vaste brug met een voorvaarthoogte van 3,00 meter.
Realisatie van een vaste brug zou leiden tot afwaardering van
de huidige staande mastroute (CZM-Klasse) die De Leijen en
Rottevalle ontsluit naar en CM-Klasse met een
doorvaarthoogte van 3,00 meter. De bewoners,
ondernemers, dorpsbelang en (overheids-)instellingen zijn nu
als belanghebbenden bij de vaarweg en/of de brug met
bijgevoegde brief formeel geïnformeerd over het proces
rondom de toekomstige bediening en/of vernieuwing van brug
Eastermar en worden in de gelegenheid gesteld te reageren.
Besluit
Kennisnemen van het onderzoek naar de (brug)bediening in
Eastemar en de brieven van maatschappelijke partijen.
Instemmen met de brief waarin we als gemeente kenbaar
maken dat behoud van een beweegbare brug onze voorkeur
heeft.
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Zaaknummer
50159
Omgeving

vaststelling bestemmingsplan Kommisjewei
Transportonderneming - Nijega
Datum paraafbesluit
15 maart 2021
Samenvatting
Op 1 oktober 2019 heeft het college besloten om onder
voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan het
mogelijk maken van een bedrijfswoning met bedrijfskavel aan
de Kommisjewei te Nijega ten behoeve van een
eenmanszaak transportonderneming.
De betreffende locatie is al aangewezen als
toekomstige ontwikkellocatie voor bedrijven in milieucategorie
1 en 2 middels een wijzigingsbevoegdheid. Echter, valt de
transportonderneming in een zwaardere categorie. Daarnaast
is de beoogde kavelomvang groter dan aangegeven binnen
de wijzigingsbevoegdheid. De voorgenomen ontwikkeling is
daarom niet mogelijk op basis van het geldende
bestemmingsplan. Om de activiteiten toch juridischplanologisch mogelijk te maken is een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet
hierin.
Besluit
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan
'Nijega- Kommisjewei transportonderneming' gewijzigd vast
te stellen.
In het ontwerp bestemmingsplan de volgende wijzigingen aan
te brengen:
 Het bouwvlak is aangepast
 De maximale goothoogte van de westelijke gevel van
het bedrijfsgebouw is gewijzigd van 3 meter naar 5
meter.
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de
beoordeling van de ingekomen zienswijze overeenkomstig de
bijgevoegde Zienswijzennota.
De Gemeenteraad besluit de indieners van de ingekomen
zienswijzen schriftelijk te informeren overeenkomstig de
bijgevoegde concept brief.
Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12
lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor het
bestemmingsplan Nijega- Kommisjewei -
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Transportonderneming.
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Zaaknummer
103923
Samen leven

Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang
Datum paraafbesluit
15 maart 2021
Samenvatting
De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de Wet
publieke gezondheid (Wpg).
Door de directeur publieke gezondheidszorg van de GGD
aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet
kinderopvang en de Wet publieke gezondheid maken wij het
mogelijk dat de GGD toezicht houdt op naleving van
maatregelen uit de Wpg. Bovendien wordt de directeur van
de publieke gezondheid gemandateerd om daar waar nodig,
direct in te grijpen door het beëindigen van een activiteit of
gedraging als de activiteit of gedraging een ernstige vrees
voor onmiddellijke verspreiding van het SARS-CoV-2
ontstaat. De directeur van de publieke gezondheid ontvangt
voor zowel het toezichthouden als het direct kunnen ingrijpen
de toestemming om hiervoor een of meerdere medewerkers
te machtigen.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit de
directeur publieke gezondheidszorg van de GGD aan wijzen
als toezichthouder kinderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.61
van de Wet kinderopvang.
Deze aanwijzing is ook voor het toezicht op de naleving de bij
of krachtens Hoofdstuk Va van de Wet op publieke
gezondheid (Wpg) gestelde regels in de kinderopvang, gelet
op artikel 58r, vijfde lid, van die wet.
De burgemeester besluit de directeur van de publieke
gezondheidszorg mandaat te verlenen om bevelen te geven
die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of
activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die
gedraging of activiteit een ernstige vrees voor onmiddellijk
verspreiding van het SARS-CoV-2 ontstaat, een en ander
binnen de kaders van artikel 58n Wpg.
De directeur krijgt toestemming om in haar/zijn plaats één of
meerdere medewerkers te machtigen om onder haar/zijn
verantwoordelijkheid op te treden als toezichthouder en om
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de bevelen te geven om een gedraging of activiteit te
beëindigen indien er door de gedraging of activiteit een
ernstige vrees voor onmiddellijke verspreiding van het SARSCoV-2 ontstaat, in het kader van de Wet kinderopvang en de
Wet publieke gezondheid.
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