OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 2 MAART 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
104082
Samen leven

Krediet beschikbaar stellen IKC Oudega en extra middelen

Samenvatting
Voor de nieuwbouw van IKC Oudega is het voorlopige
ontwerp vastgesteld. De aannemer heeft zich aangesloten bij
het bouwteam en gezamenlijk wordt het voorlopige ontwerp
uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Na vaststelling van het
definitieve ontwerp kan de opdracht worden verstrekt aan de
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aannemer. Voordat de opdracht kan worden verstrekt moet
de gemeenteraad de mogelijkheid hebben gehad om wensen
en bedenkingen kenbaar te maken, daarna wordt het krediet
beschikbaar gesteld om de opdracht te verstrekken.
Na de aanbestedingsprocedure van de aannemer is gebleken
dat de middelen ontoereikend zijn. Het bouwbudget wordt
verhoogd met € 165.000 als gevolg van gestegen
bouwkosten. Dit vertaalt zich in een extra kapitaallast van €
5.800 per jaar, wat binnen de gereserveerde middelen voor
onderwijshuisvesting wordt gedekt.
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om geen wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor het
verstrekken van de opdracht voor de realisering van het IKC
Oudega.
Het investeringsbudget verhogen met € 165.000.
De kapitaallasten ad. € 5.800 dekken binnen de
gereserveerde middelen onderwijshuisvesting.
Het resterende budget van € 2.795.000 beschikbaar stellen,
onder voorbehoud van een positief besluit van de
gemeenteraad.
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Zaaknummer
94734
Ondernemen en
ontwikkelen

Havenverordeningen industriehaven Drachten

Samenvatting
In vergelijking met andere binnenhavens in Fryslân beschikt
Drachten over een grote industriehaven zowel in oppervlakte
als in activiteiten en overslag. Het adequaat functioneren van
deze industriehaven is voor de economie van Drachten |
Smallingerland en voor de regio belangrijk. Daarbij is de
gemeente Smallingerland beheerder van de industriehaven
en verantwoordelijk voor de instandhouding van de
industriehaven. Dit heeft betrekking op de bevaarbaarheid, op
een aanzienlijk deel van de kades en ook op het dekken van
de kosten van beheer en onderhoud.
Een moderne verordening voor de industriehaven dient zowel
het economisch doel als het doel van instandhouding van de
industriehaven. En zo'n verordening is een instrument in het
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kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente
Smallingerland. De verordening stimuleert via de efficiënte
op- en overslag het vervoer over water. Verder stimuleert de
verordening de binnenvaart om duurzaam(er) te zijn.
Schepen die beschikken over een zogenaamd Green Award
krijgen een korting op het tarief voor het mogen laden of
lossen. Verder is in de verordening de plicht opgenomen om
van de walstroomvoorzieningen in de industriehaven gebruik
te maken.
Aan de Verordening Havengelden wordt mogelijk later dit jaar
een element toegevoegd, namelijk de heffing van
'vaarweggeld'. Op deze manier zou de toezegging van de
havengebonden bedrijven in de industriehaven kunnen
worden ingevuld om een bedrag van € 5 mln. te willen
bijdragen in de kosten voor de realisatie van een verbeterde
vaarweg Klasse Va als onderdeel van de gebiedsontwikkeling
De Hegewarren. Met deze aanpassing van de bestaande
vaarweg kunnen ook moderne en grotere
binnenvaartschepen de industriehaven van Drachten
bereiken. Over de gebiedsontwikkeling Hegewarren en de
Vaarweg Drachten wordt later dit jaar een besluit genomen
door de Provinciale Staten van Fryslân.
Besluit
Het college stelt de gemeenteraad voor de
'Havenbeheersverordening gemeente Smallingerland 2021'
en de 'Verordening havengelden gemeente Smallingerland
2021' conform concept vast te stellen.
Het college stelt de gemeenteraad gelijktijdig voor om
afdeling 6A van de Algemene plaatselijke verordening 2013
in te trekken en een herziene Verordening straat-, haven en
kadegeld vast te stellen, omdat de nieuwe verordeningen
voorzien in bepalingen die nu in genoemde verordeningen
zijn geregeld.
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Zaaknummer
98615
Samen leven

Beschikbaar stellen krediet voor realiseren MFC
Drachtstercompagnie

Samenvatting
Het college heeft in zijn vergadering van 19 januari 2021
besloten:
- De gemeenteraad voorstellen om geen wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor het
verstrekken van de opdracht voor de realisering van het MFC
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Drachtstercompagnie.
- De gemeente verkoopt het gedeelte van het gebouw voor
het dorp en de sport aan de Stichting tegen kostprijs
verminderd met subsidies en bijdragen en voor hetzelfde
bedrag ontvangt de stichting een eenmalige subsidie.
- De kosten worden gedekt binnen de gereserveerde
middelen van onderwijshuisvesting.
Er is echter niet expliciet besloten om het hiervoor benodigde
krediet beschikbaar te stellen. Met dit besluit wordt daarin
alsnog voorzien. Het is de toelichting wel benoemd, maar
dus niet opgenomen in de beslispunten. De toelichting is dan
ook ongewijzigd.
Het onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad van
9 maart a.s.
Besluit
Het college stelt het resterende budget van € 3.735.000
beschikbaar, onder voorbehoud van een positief besluit van
de gemeenteraad om geen wensen en bedenkingen ter
kennis van het college te brengen voor het verstrekken van
de opdracht voor de realisering van het MFC
Drachtstercompagnie.
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Zaaknummer
100943
Ondernemen en
ontwikkelen

voorbereidingskrediet nieuwbouw S(B)O scholen

Samenvatting
De nieuwbouw van het scholencomplex S(B)O is het gevolg
van clustering van vijf scholen voor speciaal (basis) onderwijs
in de gemeente Smallingerland. Inmiddels is gestart met een
aantal onderzoeken en met de voorbereidingen voor het
bouw- en woonrijp maken van het bouwterrein. Hiervoor zijn
een aantal werkzaamheden nodig waarvoor een
voorbereidingskrediet wordt aangevraagd.
Besluit
Voor de nieuwbouw van de S(B)O scholen moet de
bouwkavel aan de Leisurestrook bouw -en woonrijp worden
gemaakt en voor de voorbereiding hiervan worden kosten
gemaakt. Er wordt een voorbereidingskrediet van € 85.000,00
beschikbaar gesteld.
Het krediet wordt ten laste gebracht van de exploitatie
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strategische gronden en wordt verwerkt bij de eerstvolgende
concernrapportage.
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Zaaknummer
50390
Omgeving

Verklaring van geen bedenkingen voor het beoogde
zonnepark aan de Legauke in Opeinde

Samenvatting
Op 18 oktober 2019 heeft het college besloten in principe
mee te werken aan het verzoek voor het realiseren van een
zonnepark aan de Legauke in Opeinde. In het proces naar de
aanvraag voor de omgevingsvergunning toe zijn er meerdere
momenten geweest waarin gesproken is met omwonenden
en overige belanghebbenden bij het zonnepark. Op dit
moment wordt nog overleg gevoerd over eventueel medeeigenaarschap en financiële betrokkenheid bij het zonnepark
van bewoners en eventueel ondernemers in Opeinde.
Inmiddels heeft Kronos een aanvraag omgevingsvergunning
voor het zonnepark ingediend. Voor het verlenen van de
omgevingsvergunning moet de procedure op grond van
artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden gevoerd. Op
grond van artikel 2.27 van de Wabo in combinatie gelezen
met artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kan de
omgevingsvergunning alleen worden verleend wanneer de
gemeenteraad heeft verklaard daar tegen geen bedenkingen
te hebben. Artikel 6.5 lid 2 bepaalt dat deze verklaring alleen
kan worden geweigerd in het belang van een goede
ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad wordt nu geadviseerd om eerst een
ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Deze
verklaring zal dan met de ontwerp omgevingsvergunning ter
inzage worden gelegd. Na deze zienswijzetermijn moet de
gemeenteraad met inachtneming van eventuele zienswijzen
besluiten een definitieve verklaring van geen bedenkingen te
verlenen.
Besluit
Instemmen met het raadsvoorstel voor het verlenen van een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het beoogde
zonnepark aan de Legauke in Opeinde.
Wanneer de raad besluit de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen te verlenen zal deze gelijktijdig met ontwerp
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omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.
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Zaaknummer
102991
Naar school

Regionaal Jaarverslag startWijzer 2019-2020 en Actieplan
2021

Samenvatting
Na afloop van ieder schooljaar wordt er in de regio De Friese
Wouden een regionaal jaarverslag Leerplicht en RMC (nu
startWijzer) opgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd
over het beleid en het resultaat dat leerplichtambtenaren en
rmc-trajectbegeleiders hebben bereikt in het voorkomen en
tegengaan van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Verder is
het actieplan + begroting 2021 opgesteld. Het jaarverslag en
het actieplan worden normaal gesproken tijdens het
portefeuillehouders overleg Onderwijs in de regiogemeenten
van De Friese Wouden besproken en afgestemd. Wegens de
corona maatregelen kan dit overleg dit jaar wederom niet
doorgaan. In plaats hiervan bespreekt de beleidsmedewerker
lokaal onderwijs beleid in iedere regio-gemeente en in onze
gemeente de rmc-coördinator het jaarverslag en het actieplan
met de eigen portefeuillehouder.
Besluit
Het college stelt het regionaal jaarverslag startWijzer 20192020 vast.
Het college stelt het actieplan leerplicht en rmc startWijzer
2021 en de bijbehorende begroting vast.
De kosten hiervan ad € 1.067.819,- worden gedekt uit de
rijksbijdrage voor 2021 (ad € 965.535,-) en uit de voorziening
RMC (ad € 102.284,-).
Het college biedt het regionaal jaarverslag startWijzer 20192020 en het Actieplan 2021 ter informatie aan de raad aan.
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Zaaknummer
101683
Sociaal geregeld

Prestatieovereenkomst met Carins

Samenvatting
Eind 2018 heeft Gemeente Smallingerland Carins BV
opgericht voor de uitvoering van taken binnen de Wet
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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 onlangs
afgesloten uitvoeringsovereenkomst zijn de taken en
verantwoordelijkheden voor beide partijen nauwkeurig
vastgelegd met betrekking tot op de opdracht die Carins
heeft.
De prestatieovereenkomst die nu voorligt, geeft aan welke
resultaten verwacht worden m.b.t. de taken en
verantwoordelijkheden die Carins heeft. Carins en de
Gemeente Smallingerland hebben gezamenlijk prestaties
omschreven, op basis van doelen uit de
uitvoeringsovereenkomst en beleidsdocumenten. Deze
prestaties zijn in de vorm van kritische prestatie-indicatoren
opgenomen in de overeenkomst. Hierbij zijn normen
opgenomen, zodat beide partijen weten waarop gestuurd
dient te worden. De prestatieovereenkomst zal jaarlijks
geëvalueerd worden, waarbij KPI's en normen waar nodig
aangevuld, gewijzigd en/of aangescherpt kunnen worden.
De Dienstverleningsovereenkomst volgt in het tweede
kwartaal van 2021. Deze laatste overeenkomst omschrijft de
faciliteiten die de Gemeente beschikbaar stelt aan Carins.
Besluit
Het college stemt in met het sluiten van de
prestatieovereenkomst met Carins conform concept,
ondertekening door de burgemeester.
Het college stemt in met het versturen van de begeleidende
raadsbrief conform concept.
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