OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 16 FEBRUARI 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
83461
Samen leven

Bestuurlijke fusie Stichting OSG Singelland en Stichting
Burgemeester Harmsmaschool

Samenvatting
Stichting OSG Singelland (Gemeente Smallingerland) en
Stichting Burgemeester Harmsmaschool (Gemeente
Opsterland) hebben besloten om bestuurlijk te fuseren. Op
grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs dient de
gemeente over een dergelijk voornemen tot fuseren een
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advies uit te brengen. Ter voorbereiding op de fusie stellen
de schoolbesturen een zogenoemde Fusie Effect Rapportage
op. Definitieve besluitvorming omtrent de bestuurlijke fusie is
aan de Minister van OCenW. Met deze beoogde fusie kan
vanwege een dalend aantal leerlingen het aanbod openbaar
voortgezet onderwijs in de regio worden behouden waardoor
levensvatbaarheid, continuïteit, spreiding en aanbod van
onderwijsvoorzieningen niet in gevaar komt.
Besluit
Positief te adviseren met betrekking tot de voorgestelde
bestuurlijke fusie van Stichting OSG Singelland en Stichting
Burgemeester Harmsmaschool
Instemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan Stichting
OSG Singelland
Instemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de
gemeenteraad
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Zaaknummer
103117
Samen leven

Vaccinatielocatie COVID-19 2021

Samenvatting
Het Fries Congrescentrum Drachten wordt door de GGD als
vaccinatielocatie voor Covid-19 ingericht. Op deze locatie
kunnen de inwoners uit Drachten en omgeving de komende
maanden terecht voor een vaccinatie Covid-19.
Besluit
Er wordt onder de in dit advies opgenomen voorwaarden
afgezien van oplegging van bestuurlijke sancties aan het
Fries Congrescentrum Drachten in verband met het uitvoeren
van de vaccinatie Covid-19 zonder de benodigde
omgevingsvergunning milieu en strijdig gebruik.
Bijgevoegde brief wordt verstuurd aan de heer W. Veenstra
van het Fries Congrescentrum Drachten.
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Zaaknummer
88809
Ondernemen en

Beschikbaar stellen extra bijdrage vliegveld
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ontwikkelen
Samenvatting
De Stichting Vliegveld Drachten ontvangt jaarlijks een
subsidie ter dekking van het exploitatietekort. Voor 2020 is de
subsidie vastgesteld op € 11.340. Het afgelopen jaar heeft
corona echter grote invloed gehad op de exploitatie van het
vliegveld, waardoor er een groot tekort is ontstaan. Dit komt
met name door het gebrek aan opbrengsten, terwijl de kosten
wel gewoon doorliepen. Het veld is namelijk een aantal
maanden gesloten geweest, evenementen gingen dit jaar niet
door en er zijn geen races georganiseerd. Er zijn dus geen
huuropbrengsten voor het gebruik van het terrein. Ten
behoeve van de dekking van het ontstane exploitatietekort in
2020 heeft de stichting een verzoek ingediend voor een extra
subsidie van € 31.653.
Besluit
De Stichting Vliegveld Drachten een extra subsidie verlenen
ter hoogte van € 31.653,00.
De Stichting Vliegveld Drachten wordt geïnformeerd met de
bijgevoegde concept brief.
Het college stemt voor de dekking vooralsnog in met een
over-uitputting op het budget dat regulier beschikbaar is.
Indien het college t.z.t. besluit Coronamiddelen beschikbaar
te stellen voor het corona-gerelateerde deel ad € 27.800,-dan wordt de over-uitputting weer rechtgetrokken. Het niet
corona-gerelateerde deel ad € 3.853,-- wordt gedekt vanuit
de EZ-begroting. Mocht het college t.z.t. anders besluiten dan
wordt bezien of bij afronding van de jaarrekening 2020
voldoende financiële ruimte binnen de structurele middelen
van de EZ-begroting zit om het subsidiebedrag te dekken,
dan wel het subsidiebedrag via de Corap uit de algemene
middelen wordt gedekt.
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Zaaknummer
104989
Ondernemen en
ontwikkelen

Zienswijze ontwerp-voorkeursbeslissing (VKB) voor
Luchtruimherziening

Samenvatting
In april 2019 is het Rijk de procedure gestart om te komen tot
een voorkeursbeslissing (VKB) voor de
Luchtruimherziening. In het kader van dit proces is op 14
januari jl. door het Ministerie van IenW de ontwerp-
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Voorkeursbeslissing (VKB) voor Luchtruimherziening
openbaar gemaakt. Belanghebbenden hebben tot 25 februari
de tijd een zienswijze in te dienen. Op basis van een
inhoudelijke beoordeling van het ontwerp en afstemming
hierover met de provincie Fryslân, wordt voorgesteld als
gemeente Smallingerland een zienswijze in te dienen.
Besluit
Het college dient een zienswijze in op de ontwerpVoorkeursbeslissing (VKB) voor Luchtruimherziening conform
bijgevoegde conceptbrief.
Het college informeert de gemeenteraad hierover conform
bijgevoegde conceptbrief.
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Zaaknummer
89750
Sociaal geregeld

beantwoording vragen D66 over online schuldhulpverlening in
coronatijd

Samenvatting
Middels bijgevoegde brief wordt antwoord gegeven op de
vragen die de fractie van de D66 heeft gesteld over online
schuldhulpverlening.
De fractie van D66 stelde vragen over de wijze waarop
schuldhulpverlening in de gemeente Smallingerland is
ingericht tijdens de corona-crisis en wat voor effect dit heeft
op onze dienstverlening.
Sinds maart 2020 wordt er ook in de gemeente
Smallingerland gewerkt met online schuldhulpverlening nu
fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt moeten blijven. Het
inloopspreekuur van PING is vervangen door een telefonisch
spreekuur en de Kredietbank Nederland werkt met online
dienstverlening via beeldbellen. Wel blijft er maatwerk
mogelijk en zijn er ook in de afgelopen maanden nog fysieke
contacten geweest met inwoners waar dit noodzakelijk werd
geacht.
Een groot deel van onze inwoners weet de online kanalen
voor schuldhulpverlening te vinden en over het algemeen is
de online dienstverlening een redelijk alternatief voor fysiek
contact. Toch zijn er ook inwoners waarvoor het wegvallen
van het fysieke inloopspreekuur drempelverhogend werkt.
Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten, zullen wij
daarom ook weer overgaan op fysieke dienstverlening.
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Besluit
Het college stemt in met beantwoording van de vragen die
D66 op 4 en 9 februari 2021 heeft gesteld omtrent online
schuldhulpverlening middels bijgevoegde brief.
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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. De Uitvoeringsovereenkomst is geldig voor
onbepaalde tijd en biedt de mogelijkheid tot opzegging.
De Prestatieovereenkomst volgt binnenkort (eerste kwartaal
2021), waarbij de taken van Carins zoals deze zijn
vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst vertaald zijn naar
concrete prestaties en resultaten die behaald moeten
worden. De Dienstverleningsovereenkomst (tweede kwartaal
2021) omschrijft ten slotte de faciliteiten die de Gemeente
beschikbaar stelt aan Carins.
Besluit
Het college stemt in met het sluiten van de
uitvoeringsovereenkomst met Carins conform concept.
Het mandaat ten behoeve van Carins te verlenen, zoals
benoemd in artikel 2 lid 4 van de overeenkomst.
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Zaaknummer
103604

Meldpunt Niet Acute Zorg

Sociaal geregeld
Samenvatting
Vanuit de landelijke aanpak personen met verward gedrag
zijn bouwstenen opgesteld waar vroeg signaleren en
passende zorg één van is. Daarvoor heeft de GGD Fryslân in
opdracht van de Friese gemeenten een ZonMW subsidie
aangevraagd om een pilot meldpunt voor niet acute
hulpvraag te kunnen opzetten.
De pilot kende een looptijd van 1,5 jaar en is in december
2020 afgerond. Via dit document wordt, onderbouwd met
argumentatie, gevraagd het meldpunt te continueren. Eén
belangrijk argument is dat het meldpunt wordt gezien als
onlosmakelijk onderdeel van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
waar de GGD namens de gemeenten een aantal taken voor
uitvoert.
In de bestuurscommissie gezondheid d.d. 19 november 2020
is besloten dat, indien colleges instemmen met continuering,
de uitvoering van het meldpunt net als tijdens de pilotfase bij
de GGD blijft. Dit vanwege het feit dat de meldfunctie
bijdraagt en goed aansluit bij de visie, rol en positie van de
GGD als uitvoerings- en kennisorganisatie van de Friese
gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid en
veiligheid.
Besluit
Een meldpunt niet acute hulpvraag instellen;
De uitvoering van het meldpunt te beleggen bij de GGD
Fryslân onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân.
De afspraken vastleggen in een
dienstverleningsovereenkomst.
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Zaaknummer
102862
Sociaal geregeld

Plan van aanpak herijking beleidsplannen
Schuldhulpverlening en Minimabeleid

Samenvatting
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de
gemeenteraad elke vier jaar een plan vaststelt waarin een
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aantal zaken omtrent de schuldhulpverlening vastgelegd
moeten worden (art. 2 en 3 Wgs). Het huidige beleidsplan
schuldhulpverlening van de gemeente Smallingerland dateert
uit 2017 en is niet meer op alle fronten actueel. Om aan de
Wgs te voldoen en onze inwoners zo goed mogelijk te
ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met
betalingsachterstanden of schulden, gaan wij in 2021 een
nieuw beleidsplan schuldhulpverlening opstellen.
In 2020 is er onderzoek gedaan naar het minimabeleid dat de
gemeente hanteert. Doel hiervan was om inzicht te krijgen in
de minimapopulatie, het bereik van regelingen en het effect
van deze regelingen op het inkomen van minima. Op 24
november 2020 is de Raad geïnformeerd over de
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en is tevens
toegezegd dat er in 2021 een herijking van het armoede- en
minimabeleid plaats zou gaan vinden en dat er aan het begin
van 2021 een procesvoorstel zou worden voorgelegd waarin
wij aangeven welke stappen wij gaan nemen om tot een
gedragen beleidsplan te kunnen komen.
Zowel op het gebied van schuldhulpverlening als voor
minimabeleid moet er dus een nieuw beleidsplan komen. Er
zijn veel raakvlakken tussen schuldhulpverlening aan de ene
kant en armoede- en minimabeleid aan de andere kant. Om
die reden zullen wij 1 integraal beleidsplan opstellen. In
bijgevoegd plan van aanpak beschrijven we de voorgenomen
stappen en het bijbehorende tijdspad dat we zullen doorlopen
om tot een integraal plan te komen.
We zullen zowel inwoners, sociale partner als betrokken
afdelingen van de gemeente zelf intensief mee laten denken.
Tevens zullen we de conclusies en aanbevelingen
meenemen die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek
dat in 2020 is uitgevoerd onder onze inwoners naar de
effecten van ons minimabeleid. Zo willen we er voor zorgen
dat ons nieuwe beleidsplan een gedegen en gedragen plan
wordt.
Besluit
Bijgevoegd ' plan van aanpak beleidsplan
schuldhulpverlening en minimabeleid' goedkeuren.
Het 'plan van aanpak beleidsplan schuldhulpverlening en
minimabeleid' ter informatie doorsturen aan de gemeenteraad
met (aangepaste) conceptbrief.
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Zaaknummer
99964
Omgeving

principeverzoek ds. visscherwei 95 Houtigehage
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend voor het perceel Ds.
Visscherwei 95 te Houtigehage. Het verzoek betreft een
bestemmingsplan wijziging van de bestemming 'bedrijf' naar
de bestemming 'wonen-werken'. Vroeger heeft zich op deze
locatie een bedrijf bevonden, maar de afgelopen jaren wordt
er enkel nog gewoond. De huidige eigenaren hebben de
woning 9 jaar geleden gekocht en was het hen niet bekend
dat het perceel een bedrijfsbestemming had. Nu zij hun
hypotheek aan willen passen kan hun woning enkel als bedrijf
getaxeerd worden en spelen er hele andere voorwaarden dan
als het als woning getaxeerd wordt.
Verzoekers willen de bestemming 'bedrijf' wijzigen naar
'wonen-werken' omdat er nog wel een grote loods aanwezig
is op het perceel en zij denken dat bij eventueel verkoop een
brede publiek aangesproken kan worden.
Besluit
Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.
Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden
medewerking te verlenen aan wijziging van het
bestemmingsplan middels een bestemmingsplanwijziging.
De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.
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Zaaknummer
96171
Omgeving

Principeverzoek It Soal 2, Oudega
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
De bewoner van It Soal 2, ten zuiden van Oudega, heeft een
principeverzoek ingediend. Hij vraagt of de bestemming van
een stuk grond, aansluitend aan zijn tuin, kan worden
gewijzigd van "agrarisch" naar "wonen". Onder voorwaarden
is deze bestemmingswijziging acceptabel.
Besluit
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Het college vat het verzoek op als een verzoek om informatie.
Het college verleent principemedewerking onder
voorwaarden.
Het college stemt in met bijgevoegde informatiebrief aan
aanvrager.
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Zaaknummer
100284
Omgeving

Principeverzoek Nijtap 65 Drachten
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend voor het perceel Nijtap
65 te Drachten. Het verzoek betreft een bestemmingsplan
wijziging van de bestemming 'maatschappelijk' naar de
bestemming 'wonen'. Momenteel heeft het pand een
zorgfunctie als dagbesteding. In het verzoek is aangegeven
dat het pand in bezit ins van de Pi-groep, een zorginstelling
voor de GGZ. Op het pand rust een lening van de Provincie
Fryslân. In overleg met de Provincie is besloten het pand te
verkopen. Hiervoor willen verzoekers graag de bestemming
wijzigen naar wonen. Het pand is een oude boerderij.
Besluit
Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.
Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden
medewerking te verlenen aan wijziging van het
bestemmingsplan middels een bestemmingsplanwijziging.
De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.
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Zaaknummer
80437
Omgeving

Wijzigen welstandscriteria voor het perceel aan de Lanen - de
Akkers in Maartenswouden
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
Voor de locatie op de hoek van De Lanen en de Akkers in de
woonwijk Maartenswouden was in eerste instantie een
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appartementengebouw gepland. In overleg met de
ontwikkelaar is een wijzigingsplan in procedure gebracht om
de bestemming te wijzigen waardoor een vier vrijstaande
woningen kunnen worden gerealiseerd. De huidige geldende
welstandscriteria zijn daarom niet meer passend op de
betreffende locatie. Daarom dienen de huidige
welstandscriteria voor het plangebied gewijzigd te worden.
Besluit
Er wordt ingestemd met het wijzigen van de huidige
welstandscriteria voor het plangebied van het wijzigingsplan
Maartenswouden de Lanen - de Akkers G12d (Accenten,
Naturijzone(Maartenswouden) naar de welstandscriteria
G12c (De Hoven, Naturijzone(Maartenswouden) uit de
Welstandsnota 2014 Smallingerland;
Er wordt ingestemd met de procedure van het wijzigen van
de welstandscriteria;
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Zaaknummer
100707
Samen leven

Aanvraag Sportbedrijf Groot Onderhoud 2021
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
De gemeente stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering
van het groot onderhoud aan het zwembad, de twee
sporthallen die in het bezit zijn van de gemeente (sporthal de
Drait en sportcentrum Drachten) en de gymzalen. Voor het
jaar 2021 heeft het Sportbedrijf een aanvraag ingediend ad.
€238.800. De aanvraag is toegekend. De kosten worden
gedekt uit de hiervoor gereserveerde middelen. De
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de gebouwen in stand
te houden.
Besluit
Voor het groot onderhoud in 2021 een bijdrage toekennen
aan het Sportbedrijf van maximaal € 238.800 voor:
 groot onderhoud sporthallen
 groot onderhoud zwembad
 groot onderhoud gymzalen

€ 51.260
€ 167.900
€ 19.640

De kosten voor groot onderhoud sporthallen worden gedekt
uit de hiervoor gereserveerde middelen.
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De kosten voor het groot onderhoud gymzalen worden
gedekt uit de reguliere middelen groot onderhoud
onderwijshuisvesting.
De kosten voor groot onderhoud zwembad worden gedekt uit
de hiervoor gereserveerde middelen.
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Zaaknummer
102477
Ondernemen en
ontwikkelen

Doarp yn't Grien - De Wilgen
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
Vanaf 2010 is door een drietal dorpen in Smallingerland (De
Tike, Oudega en Drachtstercompagnie) met succes het
concept 'Dorp yn 't Grien' toegepast. Het dorp mooier,
groener en toegankelijker maken. Dat is het doel van dit
concept. Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en
Buitenstvallaat heeft in overleg met de gemeenten en in
samenspraak met Landschapsbeheer Friesland een
projectvoorstel gemaakt voor Doarp yn 't Grien - De Wilgen
en dit voorstel ingediend voor subsidie bij het Iepen
Mienskipsfuns. Deze aanvraag is net voor de kerst
gehonoreerd. Plaatselijk belang vraagt nu de gemeente om
vanuit het krediet Doarpen yn't grien €50.000 beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van het project.
Besluit
Voor de uitvoering van het projectplan Doarp yn ’t Grien,
Kuierje en Hiem in het dorpsgebied van Plaatselijk Belang De
Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat €50.000 beschikbaar
stellen van de daarvoor gereserveerde middelen in de
begroting.

29

Zaaknummer
102671
Omgeving

Aanpak kolken en molgoten Drift/Burgemeester Wuiteweg
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
Sinds de herinrichting van de Drift en de Burgmeester
Wuiteweg (stukje Laweiplein – Raadhuisplein) is de rijbaan
vormgegeven met molgoten. De wijze waarop deze molgoten
zijn aangelegd zorgen met name bij fietsers voor onveiligheid.
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Om dit te verhelpen worden de bestaande kolken vervangen
en de molgoten aangepast. Hiervoor is een budget van €
42.000,-- nodig.
Besluit
Het college stelt een uitvoeringsbudget à € 42.000
beschikbaar voor de aanpak van de molgoten en kolken op
de Drift en Burgemeester Wuiteweg. Dit budget wordt ten
laste gebracht van de hiervoor beschikbare middelen in de
begroting.
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Zaaknummer
58324
Omgevingsbeheer
specialisten

Vervanging tractor en klepelmaaier
Datum paraafbesluit
17 februari 2021
Samenvatting
In het meerjaren vervangingsschema zijn de huidige tractor
(nr. 31 t.b.v. groen) en de klepelmaaier aan vervanging toe.
De klepelmaaier is zowel economisch als technisch
afgeschreven. De tractor heeft de leeftijd dat de inruil nu nog
gunstig is en met nog meer draaiuren onevenredig in
inruilwaarde daalt. Gesprekken met 3 potentiële leveranciers
geven aan dat het nu nog een courante tractor is. (vergelijk
het met het moment waarop lease auto's op de markt komen)
Daarnaast is deze tractor ingezet voor werkzaamheden waar
die feitelijk te licht voor is uitgevoerd (weinig pk's) en hierdoor
de laatste jaren continue op vol vermogen belast is. De kans
op technische storingen is hierdoor toegenomen.
We willen de tractor en de klepelmaaier om bovengenoemde
redenen sowieso graag vervangen.
Besluit
Het college stelt een krediet beschikbaar van € 109.000 voor
de aanschaf van een tractor.
Het college stelt een krediet beschikbaar van € 20.000,- voor
een klepelmaaier.
De jaarlijkse kapitaallasten van de tractor ad. € 11.990- (10
jaar lineair) worden voor € 7.820,- gedekt uit de
gereserveerde middelen voor investeringen uit het
vervangingsschema en voor € 4.170,- uit de reguliere
middelen voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding.
De jaarlijkse kapitaallasten van de klepelmaaier ad € 3.530,-
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(6 jaar lineair) worden gedekt uit de gereserveerde middelen
voor investeringen uit het vervangingsschema.
De boekwinst als gevolg van de verkoop van de oude tractor
en klepelmaaier wordt financieel en administratief verwerkt in
de eerstvolgende concernrapportage.
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