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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  9 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
-
Concern

Vaststellen openbare agenda

Aanleiding
-

Besluit
-

2 Zaaknummer
-
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Aanleiding
-

Besluit
-

3 Zaaknummer
2020-000970
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Afwijken  van het negatieve welstandsadvies  Bûtendiken 9 in 
Smalle Ee

Aanleiding
Er is op 22 maart 2020 een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend door de aanvrager voor het plaatsen van 2 
dakkapellen en het wijzigen van de kozijnindeling. In een later 
stadium is daar het wijzigen van het materiaal op de gevel 
bijgekomen. Op 20 april 2020 heeft de welstandscommissie 
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Hûs en Hiem een voldoet mits advies (W19SMA254-3) 
afgegeven voor dit bouwplan.

Besluit
Voor het aanbrengen van houten gevelbekleding aan de 
woning op het adres Bûtendiken 9 in Smalle Ee wijkt het 
college af van het voldoet mits welstandsadvies 
(W19SMA254-3).

4 Zaaknummer
79681
Samen leven

Brief LVKK en LSA corona en gevolgen voor dorpshuizen

Aanleiding
De organisaties LVKK en LSA hebben op 7 april een brief 
aan de colleges (met een afschrift aan de gemeenteraden) 
gestuurd waarin ze hun zorgen uitten over de gevolgen van 
de coronacrisis voor de dorpshuizen en wijkcentra.

De raad heeft besloten de brief ter afhandeling in handen van 
het college te stellen. Dit betekent dat er een antwoordbrief 
van het college verstuurd moet worden. Zoals gebruikelijk 
krijgt de raad een afschrift van deze brief.

 

Besluit

Er wordt ingestemd met bijgevoegde brief aan LVKK en LSA 
over gevolgen coronacrisis dorpshuizen en wijkcentra.

De raad ontvangt een afschrift van de brief.

5 Zaaknummer
74112
Samen leven

Afweging renovatie en uitbreidingswens skatepark Slingepark

Aanleiding
Jongeren hebben een burgerinitiatief ingediend om de 
skatebaan in Slingepark uit te breiden. Dit heeft de raad tot 
zich genomen en het college gevraagd een uitbreiding van de 
skatebaan nader te onderzoeken.

Besluit
In de integrale afweging van de perspectiefnota 2021-2024 
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en/of beleidsplan 2021-2024 wordt een bedrag van € 28.000,- 
voor de structurele lasten voor de renovatie/uitbreiding van 
de skatebaan in Slingepark meegenomen

6 Zaaknummer
Green Valley 59514
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Afwijken van het negatieve welstandsadvies Raadhuisplein 
19 Drachten, Restaurant De Beeren

Datum paraafbesluit

Aanleiding
Eerder heeft het college ingestemd met de vestiging van een 
restaurant met horeca-2 functie  op het Raadhuisplein 19 
Drachten in afwijking van het bestemmingsplan.

Afwijken van het Voldoet Mits welstandsadvies met kenmerk 
W20SMA042-3 d.d. 7-5-2020.

Principe besluit college stemt in met in afwijking van het 
bestemmingsplan restaurant met horeca-2 functie te vestigen 
op Raadhuisplein 19 Drachten.

Omgevingsvergunningaanvraag vestigen restaurant voldoet 
niet aan redelijke eisen van welstand. Wanneer van het 
Voldoet Mits advies zal worden afgeweken kan de 
omgevingsvergunning verleend worden.

Besluit

Er wordt afgeweken van het 'voldoet mits' 
welstandsadvies met kenmerk W20SMA042-3

De principebereidheid wordt uitgesproken om in afwijking van 
het bestemmingsplan een restaurant met horeca-2 functie te 
vestigen op het Raadhuisplein 19 te Drachten. 

7 Zaaknummer
80347
Omgevingsbeheer 
geregeld

vervangingsbudget wegen

Aanleiding
Het team omgevingsbeheer geregeld werkt vanuit planmatig 
beheer en onderhoud volgens de kadernotitie Beheer 
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Kapitaalgoederen.

Op dit moment is er geen vervangingsbudget voor wegen 
beschikbaar omdat groot onderhoud aan wegen nog niet 
gepland staat.

Er zijn wel werkzaamheden gepland voor het beheer en 
onderhoud van het riool.

Deze werkzaamheden zijn in het GRP meegenomen.

Nu merken we dat doordat er geen vervangingsbudget voor 
wegen beschikbaar is, er niet integraal gewerkt kan worden.

Dit zou inhouden dat er veel werkzaamheden dubbel gedaan 
moeten worden en er veel kapitaalvernietiging plaats vindt.

In dit voorstel vragen wij u vervangingsbudget voor wegen, 
zodat de samenwerking op het gebied van beheerprojecten 
met riolering kunnen doorgaan.

Besluit
Het college gaat akkoord met het jaarlijks structureel 
verhogen van de beheerkosten van € 12.000  voor het 
uitvoeren van gezamenlijke projecten van wegen en riolering 
tot dat de volgende beleidsnotitie kapitaalgoederen wordt 
vastgesteld. Dit wordt integraal afgewogen in de 
perspectiefnota 2021-2024.  

8 Zaaknummer
78624
Omgevingsbeheer 
geregeld

Herinrichting Burgemeester Wuiteweg

Aanleiding
Er spelen bij de Burgemeester Wuiteweg 2 zaken.

1.Het bestaande riool ligt in het fietspad aan weerzijde van de 
weg onder kabels en leidingen. Dit riool moet vervangen en 
vergroot worden. Daarnaast wordt er tegelijk een 
regenwaterriool aangebracht, zodat het regenwater zoveel 
mogelijk wordt afgekoppeld. Deze nieuwe riolering kan alleen 
aangelegd worden onder de asfalt-verharding. Gevolg is dat 
de gehele asfaltverharding inclusief fundering eruit moet en 
opnieuw moet worden aangebracht. De asfalt weg is 
gedeeltelijk gefundeerd en is ook aan vervanging toe. Op een 
aantal plekken komen rijsporen in het asfalt wat doorwerkt in 
het gehele asfaltpakket. Door de vervanging van de riolering 
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wordt ook dit probleem opgelost.

2. Er is een herinrichtingswens voor deze belangrijke 
toegangsweg naar het centrum van Drachten. Er is een 
inrichtingsontwerp gemaakt waarin de weg vanaf  de afslag 
naar het Kiryat Onoplein tot aan Laweirotonde, een 30 km/uur 
uitstraling krijgt. Daarnaast wordt de gehele weg voorzien van 
een degelijke fundering, zodat de weg de hedendaagse 
intensiteit en aslasten aankan. En er wordt een nieuwe 
bomenlaan  geplant met goede, ruime plantvakken en 
bomengranulaat onder de parkeervakken. Hierdoor kunnen 
de bomen optimaal gedijen in een bebouwde omgeving. 
(voorbeelden van soortgelijke locaties zijn o.a. de Splitting en 
Stationsweg).

Besluit

Het college gaat akkoord met een complete Herinrichting van 
de Burgemeester Wuiteweg volgens het ontwerp en raming 
B. Hierin is voor de verlichting de Drachtenmast 
meegenomen, zoals deze nu staat op de Splitting en 
Ureterpvallaat.

De extra herinrichting kosten van € 33.028 structureel worden 
samen met de extra beheerkosten van € 10.000 voor groen 
meegenomen en integraal afgewogen in de Perspectiefnota 
2021-2024.

9 Zaaknummer
28531
Ondernemen en 
ontwikkelen

Raadsvragen ELP subsidieverstrekking BeVe Tussendiepen 
2017-2018

Aanleiding
Recentelijk heeft raadslid dhr. W. de Boer gevraagd 
informatie te verstrekken over de subsidieverstrekking aan de 
ondernemerscoöperatie Beve Tussendiepen in 2017/2018. 
Hij geeft aan hiervan een afschrift van de ingediende 
subsidieaanvraag en de subsidiebrief te willen ontvangen.

Besluit
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen 
vast. Voor de inhoud wordt verwezen naar bijgaande 
beantwoording in de brief aan de fractie van de ELP.
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10 Zaaknummer
79854
Financien

Perspectiefnota 2021-2024

Aanleiding
Conform de financiële verordening wordt In het voorjaar de 
Perpsectiefnota opgesteld. De Perspectiefnota is het begin 
van een nieuwe begrotingscyclus.

Besluit

Stel de Perspectiefnota 2021-2024 vast en leg deze ter 
kennisname voor aan de gemeenteraad.

Stem in met het raadsvoorstel bij de Perspectiefnota 2021-
2024.

21 Zaaknummer
71251
Ondernemen en 
ontwikkelen

Overeenkomst exploitatie verlichte reclameborden

Datum paraafbesluit
9 juni 2020

Aanleiding
Voor de verlichte reclame- c.q. bewegwijzeringsborden aan 
lichtmasten heeft de gemeente een overeenkomst met de 
heer J. Kijlstra van het bedrijf Joop Kijlstra Lichtreclame B.V. 
(verder te noemen JKL). De eerste overeenkomst met JKL is 
in 2000 tot stand gekomen en telkens voor een aantal jaren 
verlengd. JKL vraagt nu opnieuw om een overeenkomst voor 
de exploitatie van deze borden voor een termijn van 5 jaar.

Besluit
Instemmen met de concept-overeenkomst exploitatie 
reclame-/bewegwijzeringsborden aan lichtmasten door Joop 
Kijlstra Lichtreclame B.V.

22 Zaaknummer
77821
Sociaal geregeld

Gunning her-indicaties Huishoudelijke Hulp Oreon Advies

Datum paraafbesluit
9 juni 2020

Aanleiding
Per 1 oktober 2019 is door het college van B&W in de 
gemeente Smallingerland (hierna: Gemeente) een nieuw 
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beleid huishoudelijke hulp vastgesteld. De implementatie 
hiervan is nog onvoldoende van de grond gekomen. 
Wachtlijsten zijn, mede door de invoering van het 
abonnementstarief en de te krappe formatie binnen Carins 
(de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Smallingerland), 
opgelopen. Dit heeft er toe geleid dat aflopende indicaties 
voor huishoudelijke hulp ambtshalve zijn verlengd. Mede 
daarom heeft u besloten de opdracht voor het uitvoeren van 
deze herindicaties door een externe partij te laten uitvoeren.

Besluit
- afronden aanbestedingstraject en definitieve gunning aan 
Oreon Advies

24 Zaaknummer
65980
Omgeving

Principeverzoek Kommisjewei 1 Nijega

Datum paraafbesluit
9 juni 2020

Aanleiding
Er is een principeverzoek ingediend voor een wijziging van 
het bestemmingsplan Kleine Kernen Noord ten behoeve van 
het perceel Kommisjewei 1 te Nijega. Daarnaast betreft het 
principevezoek ook een verzoek tot een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor strijdig gebruik.

Besluit

Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.

Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden in 
principe medewerking te verlenen aan een 
bestemmingsplanwijziging naar 'wonen' ten behoeve van het 
perceel Kommisjewei 1 te Nijega.

Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden in 
principe medewerking te verlenen aan een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor strijdig gebruik voor het pand aan 
de kommisjewei 1 te Nijega.

De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.

25 Zaaknummer
59355
Omgeving

Toevoegen van een woning Buorren 39a Oudega

Datum paraafbesluit
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9 juni 2020

Aanleiding
Op de Buorren 39a in Oudega staat een voormalig 
schoolgebouw met een woning daar aan vast. Hier woont een 
vrouw met haar voormalige schoondochter. Haar voormalige 
schoondochter woont met haar gehandicapte kind in de 
achterste woning. De vrouw woont in de voorste woning. 
Aangezien de schoondochter en de zoon van deze vrouw 
gescheiden zijn wil mevrouw verhuizen. Om de kosten voor 
de schoondochter laag te houden, wil zij enkel de voorste 
woning verkopen. Om dit mogelijk te kunnen maken moeten 
planologische maatregelen worden getroffen.

Besluit

Het verzoek opvatten als principeverzoek.

Onder voorwaarden meewerken aan het realiseren van twee 
woningen op het perceel Buorren 39a in Oudega.

Dit besluit communiceren naar de aanvrager.

26 Zaaknummer
77264
Omgevingsbeheer 
schoon

Algemene Vergadering NV HVC 28 mei 2020

Datum paraafbesluit
9 juni 2020

Aanleiding
Op 28 mei 2020 is er een Algemene Vergadering van de NV 
HuisVuilCentrale (HVC) in Alkmaar.

Besluit

De vergaderstukken en de (ambtelijke) toelichting worden 
voor kennisgeving aangenomen.

De portefeuillehouder Financiën is afgemeld voor de 
vergadering.

De stukken worden aan de raad beschikbaar gesteld.

27 Zaaknummer
25287

Ledenraadpleging 
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Sociaal geregeld Datum paraafbesluit
2 juni 2020

Aanleiding
De VNG en de vakbonden hebben op 20 april 2020 een 
onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao voor de sociale 
werkvoorziening. De organisaties leggen het akkoord met 
een positief advies voor aan de respectievelijke 
achterbannen. Deze ledenbrief betreft een ledenraadpleging, 
waarin wordt gevraagd of de gemeente Smallingerland 
instemt met het bereikte resultaat. De uitslag van de 
ledenraadpleging is niet bindend, maar geeft wel draagvlak.

Besluit

Het college stemt in met het op 20 april 2020 bereikte 
onderhandelaarsakkoord van de VNG over de CAO van de 
sociale werkvoorziening. De algemeen directeur wordt 
gemachtigd namens het college de stem uit te brengen.

Door middel van bijgevoegde brief wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over het besluit onder 1.

28 Zaaknummer
63551
Programmas en 
projecten

Regeling Reductie Energieverbruik RRE

Datum paraafbesluit
9 juni 2020

Aanleiding
Naar aanleiding van de Urgenda-uitspraak wil het kabinet een 
snelle start maken met het reduceren van de CO2-uitstoot. 
Daarom is de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) 
opgezet. Met de RRE verstrekt het rijk een eenmalige 
bijdrage aan gemeenten voor activiteiten die de reductie van 
energiegebruik in particuliere koopwoningen bewerkstelligen 
en daarmee de CO2-uitstoot verminderen. Het gaat hierbij om 
het stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen en 
het adviseren over grotere maatregelen.[1]

De inschrijving voor de RRE vond vorig jaar november plaats. 
Door de korte inschrijvingstijd en kleine kans van slagen is er 
destijds voor gekozen om eerst alleen met de wethouder af te 
stemmen. In februari van dit jaar is er een externe 
projectleider ingeschakeld om het project verder vorm te 
geven en uit te voeren. Vanwege de COVID-19 pandemie 
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was het echter noodzakelijk om de plannen te herzien 
waardoor het voorstel enige vertraging heeft opgelopen. Het 
herziene plan van de RRE is nu klaar om uit te voeren.

[1] 'Regeling Reductie Energieverbruik', 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre (laatst 
bekeken op 20-04-2020)

Besluit

De Regeling Reductie Energieverbruik uit te voeren zoals in 
het concept is voorgesteld.

De benodigde financiële middelen van €24.000,- aan 
cofinanciering uit het budget Duurzaamheid te financieren.

29 Zaaknummer
77471
Ondernemen en 
ontwikkelen

Renovatie toiletgroep 't Bynt Boornbergum

Datum paraafbesluit
9 juni 2020

Aanleiding
De toiletgroep bij 't Bynt is verouderd en vertoont gebreken, 
zoals gebarsten porselein, beschadigde tegels en met unine 
vervuilde voegen. Aan de toiletgroep is sinds de bouw van 
het pand in 1980 geen groot onderhoud uitgevoerd. De 
vloertegels in de hal zijn ook van 1980 en lopen door tot in de 
toiletgroep.

Besluit

Er wordt ingestemd met het compleet renoveren van de 
toiletgroep en het vervangen van de vloertegels in toiletgroep, 
hal en bar.

Er wordt hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 
85.000,-- incl. btw

1. De kosten zullen worden gedekt middels een 
onttrekking aan de reserve onderhoud dorpshuizen en 
wijkcentra.
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