
1/6

OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  2 JUNI 2020

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

Afwezig: de heer Jan Rijpstra, burgemeester.

1 Zaaknummer
-
Concern

Vaststellen openbare agenda

Aanleiding
-

Besluit
-

2 Zaaknummer
-
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Aanleiding
-

Besluit
-

3 Zaaknummer
33888
Samen leven

Beschikbaar stellen budget en goedkeuring voor 
uitvoeringsplan Friese taal en cultuur gemeente 
Smallingerland

Aanleiding
In 2019 is het beleidsplan Friese taal en cultuur gemeente 
Smallingerland vastgesteld.

Naar aanleiding van dit beleidsplan is er een uitvoeringsplan 
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opgesteld, waarin de verdere uitwerking van de doelstellingen 
is vastgelegd. 

Besluit

Er wordt ingestemd met het uitvoeringsplan Friese taal en 
cultuur gemeente Smallingerland 2020 - 2024.

De jaarlijkse kosten van € 15.000 euro worden gedekt uit de 
gereserveerde middelen voor Friese taalbeleid.

4 Zaaknummer
78854
Samen leven

Verantwoording Dierenasiel De Swinge 2018

Aanleiding
De Dierenbescherming heeft de verantwoording namens 
Dierenasiel De Swinge ingediend conform de 'Overeenkomst 
met betrekking tot de opvang van zwerfdieren 2014'

Besluit

De financiële jaarrekening 2018 en het inhoudelijk jaarverslag 
2018 van Dierenasiel de Swinge worden voor kennisgeving 
aangenomen

De gemeentelijke bijdrage over 2018 wordt, in afwijking van 
de termijnen, vastgesteld op €80.935. Dit bedrag is €7.395 
minder dan het bevoorschotte gemeentelijke bijdrage van 
€88.330. Het bedrag van €7.395 wordt teruggevorderd

5 Zaaknummer
75462
Omgevingsbeheer 
geregeld

Beheersplan Eikenprocessierups 2020 

Aanleiding
Voor u ligt het Beheerplan Eikenprocessierupsbeheersing 
Smallingerland. In dit plan van aanpak wordt aangegeven 
hoe Smallingerland in 2020 zal omgaan met de 
eikenprocessierups. Aanleiding voor het schrijven van dit plan 
zijn de grote hoeveelheden aangetroffen 
eikenprocessierupsen in Smallingerland en daarmee gepaard 
gaande overlast in 2019. Het plan geeft aan wat we gaan 
doen om de overlast in 2020 te beheersen en wat de 
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gemeente Smallingerland doet bij overlast (bestrijding). 
Daarnaast gaat het plan ook in op de financiële 
consequenties die het bestrijden van de eikenprocessierups 
met zich meebrengt. 

Besluit

Het ‘Beheersplan Eikenprocessierups Smallingerland 2020' 
vaststellen

Voor de uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen een 
bedrag van € 59.000,- structureel beschikbaar stellen.

Te communiceren over de aanpak van de bestrijding van de 
Eikenprocessierups. Hierbij volgen we de 
communicatiestrategie volgens het beheersplan.

Na afloop van het bestrijdingsseizoen 2020 een evaluatie 
uitvoeren voor eventuele bijsturing voor het seizoen 2021. De 
resultaten van het bijgestelde beheerplan worden ter 
kennisgeving aan u voorgelegd. Mocht blijken dat het budget 
niet toereikend is dan zal u hierover separaat worden 
geadviseerd.

6 Zaaknummer
67242
Concern

Bezwaarschrift tegen besluit oplegging en verbeurd verklaring 
last onder dwangsom

Aanleiding
Er is bezwaar ingediend tegen een besluit waarin een 
opgelegde last onder dwangsom van rechtswege verbeurd is 
verklaard. 

Besluit

Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.

Het bestreden besluit van 19 december 2019 (GV57339) 
ongewijzigd in stand te laten.

7 Zaaknummer
80200
Sociaal geregeld

Informeren raad over evaluatie SDF

Aanleiding
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Centrumregeling SDF wordt geevalueerd, deze brief geeft 
huidige stand van zaken weer. Deze brief willen we graag 
naar de gemeenteraad sturen.

Besluit
Kennis nemen van de brief over de evaluatie van SDF en 
deze communiceren naar de raad.

8 Zaaknummer
72163
Financien

Jaarstukken 2019

Aanleiding
De jaarstukken 2019 worden vastgesteld en met het 
bijgevoegde raadsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan 
de gemeenteraad.

Besluit

De jaarstukken 2019 worden vastgesteld en met het 
bijgevoegde raadsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan 
de gemeenteraad.

Ingestemd wordt met het instellen van een voorziening 
degeneratiekosten.

Ingestemd wordt met het opheffen van de volgende 
voorzieningen:

1. Achterstallig onderhoud openbare ruimte
2. Voorziening vordering Lawei
3. Voorziening afwikkeling vernieuwbouw Lawei (extra 

kosten afrekening)

 

9 Zaaknummer
79758
Financien

Concernrapportage 2020-I

Aanleiding
De concernrapportage 2020-I bevat evenals voorgaande 
jaren financieel-technische bijstellingen waarover de raad 
formeel moet besluiten. De effecten van de rapportage op de 
structurele en eenmalige ruimte zullen we betrekken bij het 
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opstellen van de Perspectiefnota 2021-2024 en de Begroting 
2021-2024.

Daarnaast willen we gelijktijdig met deze concernrapportage, 
aanvullend op de eerder vastgestelde Taakveldenraming 
2020, nog een aantal administratieve wijzigingen ten laste 
van reserveringen in de begroting doorvoeren. Het betreft 
reserveringen die een financieel technische oorsprong 
hebben, maar formeel is een collegebesluit nodig om ze 
beschikbaar te stellen. Net als bij de Taakveldenraming 2020 
wordt een lijst aan het college voorgelegd om deze 
reserveringen in één generiek besluit beschikbaar te stellen.

Besluit

De concernrapportage wordt met bijgevoegd raadsvoorstel 
aangeboden aan de gemeenteraad.

De reserveringen uit de separate bijlage worden als budget 
beschikbaar gesteld.

10 Zaaknummer
80236
Concern

raadsvoorstel  herschikkingen begroting 2021-2024 

Aanleiding
In juni 2020 worden de aanvullende herschikkingen met 
primair een taakstelling van 3 miljoen behandeld in de 
gemeenteraad. Deze herschikkingsvoorstellen met 
bijbehorende documenten  worden nu voorgelegd aan het 
college ter beoordeling.

Naast de herschikkingen die zijn opgeleverd door de 
ambtelijke werkgroepen stelt het college van B&W voor de 
primaire taakstelling te verhogen met een extra taakstelling 
van 2 miljoen. 

Besluit

instemmen met de voorgestelde herschikingen ter waarde 
van ruim 5 miljoen

instemmen met aanbiedingsbrief, raadsvoorstel en de overige 
stukken; excel overzicht herschikkingen en individuele 
formats herschikkingen en samenvatting werkconferentie 19 
mei 2020



6/6

21 Zaaknummer
77478 
Concern

BURGEMEESTERSADVIES - Proefperiode voor horeca-, 
exploitatie- en terrasvergunning

Aanleiding
De horecaondernemer heeft meerdere overtredingen begaan 
wat van invloed is op het slecht levensgedrag. 

Besluit
Ik besluit om uw exploitatie-, drank- en horeca- en 
terrasvergunning in te trekken als u binnen één jaar, na 
dagtekening van deze brief, een overtreding begaat die van 
invloed is op de beoordeling van slecht levensgedrag. Hier 
valt in ieder geval onder, waarbij de opsomming niet 
uitputtend is:

 overtredingen van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Smallingerland (Apv)

 overtredingen van de Drank- en Horecawet (DHW) of
 andere alcohol gerelateerde overtredingen.


