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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  23 JUNI 2020

Samenstelling
de heer Jan Rijpstra, burgemeester; de heer Piet de Ruiter, wethouder; mevrouw Marjan 
Sijperda, wethouder, de heer Sipke Hoekstra, wethouder, de heer Jelmer Mulder, 
gemeentesecretaris en de heer Johan Boersma, plv.directiesecretaris. 

1 Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen openbare agenda

Aanleiding
-

Besluit
De openbare agenda wordt conform vastgesteld.

2 Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Aanleiding
-

Besluit
De openbare besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3 Zaaknummer
2020-000479

Omgeving

Principeverzoek vestiging schietvereniging Langewyk 133 
Drachten

Aanleiding
Namens het bestuur van een schietvereniging is een verzoek 
om informatie ingediend om het aanwezige pand aan de 
Langewyk 133 te Drachten te mogen gebruiken voor hun 
activiteiten.

Besluit
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Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.

Er wordt onder voorwaarden meegewerkt aan de vestiging 
van een schietvereniging op dit adres.

De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.

4 Zaaknummer
47184
Programmas en 
projecten

Toekomst Vliegveld Drachten

Aanleiding
Door de ELP zijn vragen gesteld inzake Vliegveld Drachten.

Voorstel tot beantwoording ter bespreking in college.

Besluit
In te stemmen met concept-beantwoording vragen ELP in 
zake vliegveld

5 Zaaknummer
30887
Samen leven

Samenwerkingsovereenkomst Clustering S(B)O

Aanleiding
De raad heeft in het Beleidsplan 2020-2024 € 27,8 mln 
gereserveerd voor het project Clustering S(B)O. In dit project 
worden de vijf scholen in het speciaal (basis) onderwijs 
gehuisvest op 1 locatie. Voor de uitvoering van het project 
wordt een samenwerkingsovereenkomst (en daaruitvloeiende 
overige afspraken) met de schoolbesturen overeengekomen. 
Deze ligt ter instemming voor. 

Besluit

Instemmen met bijgaande samenwerkingsovereenkomst.

De burgemeester geeft volmacht aan de wethouder om de 
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 
2.780.000. Dit wordt gedekt uit de gereserveerde middelen 
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voor dit project.

De bouwheer ontvangt bijgaande concept brief.

Afspraken met Renn4 over de uitstel van nieuwbouw van 
VSO de Zwaai  via bijgaande concept brief formeel 
vastleggen. 

6 Zaaknummer
68343
Programmas en 
projecten

Huisvesting Carins

Aanleiding
Op 10 mei 2020 heeft uw college een besluit genomen over 
de huisvesting van Carins. Uheeft besloten de raad, direct na 
de behandeling in de raad van de begroting van Carins op 23 
juni 2020, daarover te informeren. 

 

Besluit
Er wordt ingestemd met de brief aan de raad met betrekking 
tot de huisvesting van Carins

7 Zaaknummer
73027
Vergunningen toezicht 
en handhaving

aanpassen subsidieregeling Wkb proefprojecten 

Aanleiding
Op 14 april heeft het college besloten om in te stemmen met 
het voeren proefprojecten in het kader van de Wet 
kwaliteitsborging (Wkb). In de bijbehorende 
subsidieverordening is opgenomen dat 4 proefprojecten 
subsidie kunnen krijgen tot maximaal 30% van het 
legesbedrag. Omdat de verwachting was dat het aantal 
potentiele deelnemers schaars zou zijn en wij op voorhand 
geen (grote) projecten wilden uitsluiten is er naast een 
maximaal percentage geen maximum bedrag opgenomen in 
de subsidieverordening.

 Nu blijkt dat er mogelijk een paar (1 of 2) grote 
woningbouwprojecten in de planning staan waarvan de 
bouwkosten kunnen oplopen tot 6-7 miljoen. Om te 
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voorkomen dat deze projecten een onevenredig deel van de 
subsidie opeisen stellen wij voor om toch een maximum 
bedrag te hanteren.

Besluit
De subsidieregeling Wkb proefprojecten wordt gewijzigd 
vastgesteld.

8 Zaaknummer
79115
Sociaal geregeld

Motie d.d. 7 november 2017 m.b.t. sollicitatieplicht 55+

Aanleiding
Er is een motie ingediend in 2017 en het college heeft daar 
nog nooit formeel op gereageerd. Voorliggend advies 
bewerkstelligt een formeel antwoord.

Besluit
Informeer de gemeenteraad over de motie d.d. 7 november 
2017 m.b.t. sollicitatieplicht 55+ door middel van bijgevoegde 
brief.

9 Zaaknummer
28428
Concern

Eindrapportage uitvoering plan van aanpak verankeren van 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de 
gemeente Smallingerland

Aanleiding
Op 19 december 2018 heeft het college kennis genomen van 
het plan van aanpak verankeren van de AVG in de gemeente 
Smallingerland. Tegelijk is bestuurlijk de opdracht gegeven 
om de verankering van het project uit te voeren voor 1 januari 
2020. Daarom nu een eindrapportage over de stand van 
zaken van de opdracht.

Besluit

Stelt de rapportage van de projectgroep vast. Daarmee is het 
project klaar en wordt de projectgroep opgeheven. 

Stelt bijgaande concept brief aan de raad vast waarin de raad 
wordt geïnformeerd over de eindrapportage uitvoering plan 
van aanpak verankeren AVG in de gemeente Smallingerland. 
Ook wordt in de brief mededeling gedaan dat er na de zomer 
een informatiebijeenkomst met de raad wordt gehouden 
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waarbij deze rapportage zal worden toegelicht. 

22 Zaaknummer
81527
Sociaal geregeld

Voortzetting noodopvang 2.0 na 1 juli 2020

Datum paraafbesluit
23 juni 2020

Aanleiding
Het college heeft op 12 mei 2020 ingestemd met de 
voortzetting van de noodopvang tot juli 2020 omdat er voor 
nog niet alle huidige bewoners passende opvangruimte was 
gevonden. Door de Coronamaatregelen ligt de zoektocht 
naar vervangende passende opvangruimte stil en naar zoals 
het er nu uitziet, lukt het niet om voor 1 juli voor alle huidige 
bewoners ergens anders opvangruimte te vinden.

Besluit

Instemmen met voortzetting noodopvang 2.0 tot 1 december 
2020 

Een budget van € 35.000 beschikbaar stellen voor de 
uitvoering van de noodopvangregeling. De kosten worden 
gedekt binnen de gereserveerde middelen LVV 

De criteria en voorwaarden aan noodopvang 2.0, vastgesteld 
bij besluit van 16 april 2019,  blijven ongewijzigd van kracht. 

23 Zaaknummer
75532
Sociaal geregeld

Beantwoording vragen Zorggroep Aventura voor 
Smallingerlands Belang

Aanleiding
Naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant 
over zorggroep Aventura te Drachten, zijn er vragen gesteld 
door mevrouw Mast van Smallingerlands Belang.

Deze vragen worden in bijgevoegde brief beantwoord.

Besluit
De vragen van Smallingerlands Belang worden middels 
bijgevoegde brief beantwoord.
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24 Zaaknummer
76907
Vergunningen toezicht 
en handhaving

landelijke richtlijnen bouw- en sloopveiligheid vaststellen als 
beleidsregel

Datum paraafbesluit
23 juni 2020

Aanleiding
Wij hebben in ons VTH beleidsplan 2019-2022 aangeven dat 
wij gaan beoordelen of wij de landelijke richtlijnen bouw- en 
sloopveiligheid versie 1.2 aanvullend willen vaststellen. De 
richtlijnen zijn opgesteld n.a.v. een aantal dodelijke 
ongelukken nabij bouwplaatsen. Wij hebben nu geen 
concrete kaders waar wij een bouw- en sloopveiligheidsplan 
aan toetsen.

Besluit

Wij stellen de landelijke richtlijnen bouw- en sloopveiligheid 
als beleidsregel vast.

De vergunningverlener/ Wabo coördinator, toezichthouder 
beoordeelt per geval of er een veiligheidsplan nodig is en wat 
hierin moet worden opgenomen. Als er sprake is van 
kraan/draai werkzaamheden over of in de veiligheidszone 
nabij het openbaar gebied vragen wij altijd om een 
veiligheidsplan. Het veiligheidsplan, evenals de uitvoering 
daarvan, toetsen wij aan de Landelijke richtlijn bouw- en 
sloopveiligheid.

Wij publiceren de landelijke richtlijnen bouw- en 
sloopveiligheid als beleidsregel.

25 Zaaknummer
81485
Financien

AVA Afvalsturing Friesland NV 26 juni 2020

Datum paraafbesluit
23 juni 2020

Aanleiding
De gemeente heeft als aandeelhouder een uitnodiging 
ontvangen voor de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Afvalsturing Friesland NV op vrijdag 26 
juni 2020.

Besluit
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Kennisnemen van de vergaderstukken

Afmelden voor de vergadering van aandeelhouders

Hogere dividend 2019 ad € 93.000 administratief en 
financieel verwerken in de 2e concernrapportage 2020

26 Zaaknummer
41529
Omgeving

Voorbereidingskrediet aanpak Hegebrechsterleane

Datum paraafbesluit
23 juni 2020

Aanleiding
Samen met de gemeente Opsterland wordt gewerkt aan de 
realisatie van een snelfietsroute tussen Drachten en Ureterp. 
Ten behoeve van de besteksvoorbereiding is nu een 
voorbereidingskrediet nodig.

Besluit
Voor de realisatie van snelfietsroute Drachten-Ureterp wordt 
een voorbereidingskrediet à € 50.000,- beschikbaar 
gesteld en te dekken ten laste van de hiervoor in de begroting 
gereserveerde structurele middelen.

27 Zaaknummer
65714
Ondernemen en 
ontwikkelen

Subsidiebeschikking 2020 Stichting Ondernemersfonds 
Drachten 

Datum paraafbesluit
23 juni 2020

Aanleiding
De stichting Ondernemersfonds Drachten heeft de aanvraag 
voor de subsidie voor het organiseren van activiteiten in het 
centrum in 2020.

Besluit

Er wordt een subsidie voor 2020 verleend van € 80.326,-, 
zoals opgenomen in de begroting 2020.

De aanvrager wordt geïnformeerd met de bijgevoegde 
concept brief.
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29 Zaaknummer
00000
Concern

Verzoek gemeente Krimpenerwaard om 
ondersteuningsverklaring financiële problematiek gemeenten

Aanleiding
Het college van Krimpenerwaard heeft gevraagd om 
ondersteuning van hun open brief aan de VNG over de 
financiële problematiek bij gemeenten.

Besluit
Het college ondersteunt de open brief van het college van 
Krimpenerwaard aan de VNG.

30 Zaaknummer
GV/67871 & GV/77510 
Concern

Opleggen last onder dwangsom ivm vervoer 
inbrekerswerktuigen 

Datum paraafbesluit
15 juni 2020

Aanleiding
Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de politie geconstateerd dat 
een persoon inbrekerswerktuigen bij zich had. Op donderdag 
19 maart 2020 de politie geconstateerd dat een 
persoon inbrekerswerktuigen bij zich had. In beide situaties is 
sprake van een overtreding van artikel 2:44 van de APV.

Besluit
Instemmen met het opleggen van een last onder dwangsom 
aan twee personen in verband met het vervoer en/of bij zich 
hebben van inbrekerswerktuigen.

31 Zaaknummer
78331
Omgevingsbeheer 
geregeld

Vervanging schuur voor materieel begraafplaats Slingehof

Datum paraafbesluit
15 juni 2020

Aanleiding
De oude schuur voor materieel is vorig jaar deels ingestort en 
moet vervangen worden.

Besluit

Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 17.500,- (incl. 
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btw) voor de aanschaf en plaatsing van een houten schuur 
voor materieel op begraafplaats Slingehof.

De jaarlijkse kapitaallasten van € 760,- (30 jaar lineair) 
worden gedekt binnen het product begraafplaatsen.

32 Zaaknummer
80283
Omgeving

Principeverzoek Ruimte voor Ruimte Kraenlanswei De 
Veenhoop

Aanleiding
Aan de Kraenlanswei 18-1 te De Veenhoop staat een 
paardenschuur. De schuur wordt minimaal gebruikt en de 
staat van onderhoud is slecht. De eigenaren (woonachtig aan 
de Kraenlanswei 18) willen graag de schuur slopen en 
gebruik maken van de Ruimte voor Ruimte regeling die de 
provincie biedt.

Besluit

De brief aanmerken als een verzoek om informatie

In principe mee werken aan een ruimte voor ruimte regeling 
aan de Kraenlanswei in De Veenhoop

Initiatiefnemer schriftelijk informeren middels bijgevoegde 
brief


