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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  30 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
Het college stelt de agenda vast.

2 Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Aanleiding
-

Besluit
Het college stelt de besluitenlijst conform vast.

3 Zaaknummer
is er nog niet
Ondernemen en 
ontwikkelen

VNG ledenraadpleging WSW achtervang

Aanleiding
De VNG houdt een ledenraadpleging over het wijzigen van 
de WSW achtervang. Gemeente Smallingerland is per brief 
verzocht een stem uit te brengen.. De ledenraadpleging 
eindigt op woensdag 8 juli 2020 12.00 uur. 
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Besluit
Bij de VNG ledenraadpleging ' Rechtzetten van de 
scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw ' bij alle drie de beslispunten tegen stemmen.

4 Zaaknummer
81812
Concern

Ontwikkelingen experiment gesloten coffeeshopketen

Aanleiding
Alle wet- en regelgeving van de Wet experiment gesloten 
coffeeshopketen treedt op 1 juli 2020 in werking. Dit betekent 
dat op 1 juli de voorbereidingsfase van het experiment start. 
Dit betekent dat per 1 juli de termijn start waarin telers een 
aanvraag bij de Minister kunnen indienen. De termijn 
waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend duurt 4 
weken en sluit op 28 juli 23:59 uur. Na sluiting zal het 
selectieproces plaats vinden. Dit selectieproces zat bestaan 
uit verschillende toetsen die worden uitgevoerd. Ook zal 
zwaarwegend advies gevraagd worden aan betreffende 
burgemeesters over de veiligheid en openbare orde en wordt 
er een Bibob onderzoek uitgevoerd.

Besluit
Instemmen met het versturen van de brief aan de 
gemeenteraad met betrekking Experiment wietteelt: het 
mogelijk vestigen van een wietteler in de gemeente.

5 Zaaknummer
820705
Omgevingsbeheer 
geregeld

Gunning bestek grootschalige vervanging openbare 
verlichting  Smallingerland 2019-2022

Aanleiding
Op 16 oktober 2018 heeft de raad het kader beheer en 
onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte en 
gemeentelijke gebouwen vastgesteld. In de kadernota is een 
vervangingsprogramma en benodigde budgetten voor 
verlichtingsmasten en armaturen vastgesteld. Voor het 
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden is in 2019 een 
Europees aanbesteding gehouden. Om de werkzaamheden 
uit te voeren wordt het college nu gevraagd de 
werkzaamheden aan de geselecteerde aannemer in opdracht 
te geven. 
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Besluit

De raamovereenkomst grootschalige vervanging openbare 
verlichting gemeente Smallingerland definitief te gunnen aan 
Dynniq BV te Amersfoort middels ondertekening van de in de 
bijlage bijgesloten nadere overeenkomst.

Dynniq BV te Amersfoort opdracht te verlenen voor het 
grootschalig onderhoud aan de openbare verlichting middels 
de in de bijlage bijgevoegde deelopdracht voor het jaar 2020 
groot € 1.031.592.

Dynniq BV te Amersfoort opdracht te verlenen voor het 
grootschalig onderhoud aan de openbare verlichting middels 
de in de bijlage bijgevoegde deelopdracht voor het jaar 2021 
groot € 932.569.

Dynniq BV te Amersfoort te volmachten om namens 
gemeente Smallingerland wijzigingen aan de lichtmast 
aansluitingen bij Liander aan te vragen middels in de bijlage 
bijgesloten volmacht.

6 Zaaknummer
30887
Samen leven

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst Clustering S(B)O

Aanleiding
Onlangs heeft u ingestemd met de 
samenwerkingsovereenkomst clustering S(B)O. De 
overeenkomst behelst de nieuwbouw voor 5 scholen voor 
speciaal basisonderwijs  en speciaal onderwijs (vallende 
onder 4 schoolbesturen) en een sporthal op de Leisurestrook 
(Vrijburgh). Woensdag 23 juni zou de overeenkomst 
getekend worden door de 4 onderwijsbesturen en de 
gemeente; kort daarvoor heeft één van de onderwijsbesturen 
(Kentalis, schoolbestuur van de Skelp) aangegeven de 
voorliggende samenwerkingsovereenkomst niet te tekenen. 
Het project kan ook op een goede wijze doorgang vinden met 
3 onderwijsbesturen. De samenwerkingsovereenkomst is 
daarop aangepast en ligt ter goedkeuring voor. . 

Besluit
Ingestemd wordt met de aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst clustering S(B)O.
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7 Zaaknummer
45272
Concern

Nadere besluitvorming Verordening Speelautomatenhallen 
Smallingerland 2020

Aanleiding
Op 4 februari 2020 heeft de raad de Verordening 
Speelautomatenhallen Smallingerland 2020 vastgesteld. 

Naar aanleiding daarvan is aanvullende besluitvorming nodig.

Besluit
1. Stem in met onderliggende beleidsregels 
Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal 
Smallingerland 2020.

2. Stem in met onderliggende informerende brief aan de raad 
over de vergunningprocedure voor een speelautomatenhal.

3. Stem in met onderliggend raadsvoorstel en leg 
bijgevoegde besluiten aan de raad voor ter vaststelling.

22 Zaaknummer
34149
Omgeving

Wijzigingsplan Nijewei 76 Boornbergum

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Op 25 juni 2019 is door uw college het principebesluit 
genomen om onder voorwaarden medewerking te verlenen 
aan het slopen van de huidige woning aan de Nijewei 76 te 
Boornbergum en op het perceel drie vrijstaande woningen 
mogelijk te maken. Dit kan mogelijk worden gemaakt middels 
een wijzigingsbevoegdheid van het college, zoals 
opgenomen in het geldende bestemmingsplan.

Besluit

Instemmen met het ontwerp wijzigingsplan Nijewei 76 
Boornbergum.

Instemmen met de procedure van het wijzigingsplan. 

23 Zaaknummer
81070
Omgeving

Verkeersbesluit voor gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken
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Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Een inwoner van de Wimerts heeft een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangevraagd. U 
wordt verzocht hiervoor een verkeersbesluit te nemen.

Besluit
Er wordt een verkeersbesluit genomen, waarbij de meest 
westelijke parkeerplaats naast het perceel Wimerts 44 te 
Drachten wordt aangewezen als een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

26 Zaaknummer
80437
Omgeving

Principeverzoek Wijzigingsplan Maartenswouden; hoek De 
Lanen - De Akkers

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
In het woninbouwplan Maartenswouden is op de hoek van de 
Lanen en de Akkers een perceel bestemd voor de realisatie 
van een appartemengebouw met maximaal 22 
appartementen. De initiatiefnemer heeft de haalbaarheid 
onderzocht en komen zelf tot de conclusie dat de vraag naar 
appartementen hier niet haalbaar is. Men verzoekt de 
gemeente om de bestemming te wijzigen naar "Wonen - 1" 
(vrijstaande woningen) voor maximaal vier vrije kavels. 

Besluit

Het verzoek wordt opgevat als een verzoek om informatie.

De principe bereidheid wordt uitgesproken om onder 
voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan 
een wijzigingsplan ten behoeve van de realisatie van een 
viertal vrije kavels op het perceel hoek De Lanen en de 
Akkers (Maartenswouden). 

De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gebracht.

31 Zaaknummer Aanwijzingsbesluit horend bij de bezoekerspas
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Nvt
Belastingen

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
De Raad heeft de aanvulling op de Belastingverordening 
vastgesteld.

Besluit
Het College geeft akkoord op het aanwijzingsbesluit.

32 Zaaknummer
00000
Omgeving

Wijzigen beeldkwaliteitsrichtlijnen Drachtstercompagnie Zuid

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad van 
Smallingerland het bestemmingsplan Drachtstercompagnie 
Zuid vastgesteld. Dit betrof een actualisatie van het 
uitbreidingsplan uit 2008. Omdat het een actualisatie betrof 
bleven de uitgangspunten hetzelfde en bevatte het 
bestemmingsplan slechts ondergeschikte wijzigingen.

Een van die wijzigingen betrof het perceel De Brege 7 waar in 
het oude plan slechts tweeondereenkap woningen waren 
toegestaan maar in het nieuwe plan slechts vrijstaande 
woningen. Met deze wijziging diende ook 
beeldkwaliteitsrichtlijnen te worden aangepast. Dit is per 
abuis niet gedaan.

Besluit
De beeldkwaliteitsrichtlijnen G24b2 (vrijstaande woningen) 
van toepassing verklaren voor het perceel De Brege 7 binnen 
het bestemmingsplan Drachtstercompagnie Zuid

33 Zaaknummer
GV/79577 & GV/79579
Concern

Opleggen last onder dwangsom ivm vervoer 
inbrekerswerktuigen

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Op 17 april 2020 heeft de politie geconstateerd dat 
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betreffende personen inbrekerswerktuigen bij zich hadden. 
Hierbij 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. 

34 Zaaknummer
00000
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan Suderhiem Oost

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Suderhiem Oost, dat voorziet 
in bouw van 35 sociale huurappartementen in de wijk De 
Bouwen is gereed.

Om de bestemmingsplanprocedure voort zetten dient het 
college van B&W in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan en dit ter inzage te leggen voor een 
periode van zes weken. 

Besluit

Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Suderhiem 
Oost

het ontwerp bestemmingsplan Suderhiem Oost voor een 
periode van 6 weken ter inzage leggen.

35 Zaaknummer
63500
Samen leven

Statutenwijziging MOS

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
MOS vraagt de gemeente hierbij om de voorgestelde 
statutenwijziging goed te keuren.

Besluit
Het college keurt de voorgestelde statutenwijziging van MOS 
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goed.

36 Zaaknummer
82835
Concern

Bestuursrechtelijke aanpak APV-feiten Pilot 
inbrekerswerktuigen - burgemeestersadvies

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Het advies ligt nu voor om een besluit te nemen over 
verlenging van de proefperiode.

Besluit

Kennis nemen van het voorstel de duur van pilot 
inbrekerswerktuigen met een jaar te verlengen en de 
evaluatie plaats te laten vinden in het voorjaar van 2021.

De driehoek zal door de portefeuillehouder op de hoogte 
worden gebracht van de ontwikkelingen van 
Bestuursrechtelijke aanpak van APV feiten.

De portefeuillehouder zal in gezamenlijkheid met de driehoek 
de duur van de pilot afstemmen en daarnaast het 
evaluatiemoment van de pilot bepalen

37 Zaaknummer
80340
Samen leven

Jaarrapportage 2019 Verwijsindex

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Partoer legt hierbij de Jaarrapportage Verwijsindex 2019 aan 
u voor.

De Verwijsindex Risicojongeren is een systeem waarin 
hulpverleners en andere professionals kenbaar maken dat zij 
bij een kind/jongere (0-23 jaar) betrokken zijn. Deze 
registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt 
duidelijk  welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief 
met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt.

De Verwijsindex risicojongeren is per 1 januari 2015 in de 
Jeugdwet opgenomen. (artikelen 7.1.2.1 t/m 7.1.5.2). Het is 
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een instrument dat dat ervoor moet zorgen dat hulpverleners 
en andere professionals elkaar weten te vinden en 
samenwerken.

 

Besluit
kennisnemen van de Jaarrapportage verwijsindex 2019 van 
Partoer

38 Zaaknummer
83471
Samen leven

QuickScan Museum

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente Smallingerland 
aan Gordion Cultureel Advies gevraagd om rond de zomer 
van 2020 een onafhankelijke studie op te leveren naar de 
toekomst van Museum Dr8888 in de context van de plannen 
en mogelijkheden voor het centrum van Drachten. In verband 
met behoefte aan informatie op korte termijn is het onderzoek 
in 2 fasen opgeknipt; deel I, de quick scan ligt nu ter 
kennisname voor. 

Besluit
1. Quick Scan Museum Dr8888 voor kennisgeving 
aannemen.

39 Zaaknummer
69269
Omgeving

aanvraag omgevingsvergunning Oudeweg 76a Drachten

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de 
realisatie van een dependance op het perceel Oudeweg 76a 
te Drachten ten behoeve van de leefgemeenschap De 
Trijesprong gevestigd aan de Ee 70 te Drachten. 

Besluit

Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning
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Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan het vestigen van een 
bijzondere leefgemeenschap op het perceel Oudeweg 76a te 
Drachten.

De aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd.

40 Zaaknummer
12345
Omgeving

Voorontwerp bestemmingsplan Nijega- Kommisjewei 
transportonderneming

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Op 1 oktober 2019 heeft uw college besloten om 
planologische medewerking te verlenen aan het planologisch 
mogelijk maken van bedrijfskavel + bedrijfswoning aan de te 
kommisjewei te Nijega. Met dit bestemmingsplan wordt de 
bouw van een bedrijfswoning en een transportonderneming 
mogelijk gemaakt. De bestemming van het perceel zal van 
Agrarisch met waarden- Besloten gebied gewijzigd worden 
naar Wonen-1.

Besluit

Er wordt ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan 
Nijega- Kommisjewei transportonderneming.

Instemmen met de procedure voor het bestemmingsplan.

41 Zaaknummer
80970
Samenlevingszaken

Clientervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2019

Datum paraafbesluit
30 juni 2020

Aanleiding
Op grond van de Wmo en de Jeugdwet dienen gemeenten 
jaarlijks een onderzoek te doen naar de ervaringen van de 
cliënten jeugdhulp en wmo. De uitvoering van het onderzoek 
is gedaan door BMC. Hierbij worden de rapportages Jeugd 
en Wmo aan u voorgelegd.

Besluit
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Kennisnemen van de resultaten van het 
Cliëntervaringsonderzoek 2019 Jeugd en Wmo

De resultaten voorleggen aan de Wmo adviesraad met 
verzoek om een reactie.

De resultaten toesturen aan de raad na ontvangst reactie 
Wmo adviesraad.

43 Zaaknummer
74782

Omgeving

Principeverzoek Sanbuorren 1

Datum paraafbesluit
25 juni 2020

Aanleiding
Er is een principeverzoek ingediend ten behoeve van het 
perceel Sanbuorren 1 te Oudega. Het verzoek betreft het 
inpandig verbouwen van een stjelp boerderij ten behoeve van 
het realiseren van een appartement op de verdieping.

Besluit

Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.

Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor 
strijdig gebruik.

De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.

44 Zaaknummer
81624
Samen leven

Aanvraag subsidie Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2020-
2024

Datum paraafbesluit
24 juni 2020

Aanleiding
Gemeenten en scholen in een RMC-regio hebben de 
wettelijke taak elke vier jaar een regionaal programma op te 
stellen en uit te voeren ter voorkoming en bestrijding van 
voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. 
Deze regionale programma’s worden structureel vanuit de 
rijksoverheid gefinancierd. De kaders voor het regionaal 
programma worden via ministeriele regeling elke vier jaar 
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herzien.

Binnen Friesland zijn drie RMC-regio's actief. Door deze drie 
RMC-regio's (Friesland Noord, Zuidwest Freisland en De 
Friese Wouden) wordt in gezamenlijkheid één aanvraag 
subsidie Voortijdig Schoolverlaten 2020-2024 ingediend bij 
het Ministerie van OCenW. Deze subsidieaanvraag is 
bedoeld ter dekking van de kosten welke voortkomen uit het 
plan gericht op Jongeren in kwetsbare positie en aanpak 
voortijdig schoolverlaten Friesland 2020-2024 (zie bijlage). Dit 
plan 2020-2024 betreft een vervolg op het plan voor de 
periode 2016-2020 welke per 1 augustus 2020 eindigt.

Besluit

Als contactgemeente RMC-regio De Friese Wouden 
instemmen met de aanvraag subsidie Voortijdig 
Schoolverlaten (VSV) 2020-2024

De wethouder onderwijs mandateren om namens de 
contactgemeente deze subsidieaanvraag te ondertekenen op 
1 juli 2020


