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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  12 JULI 2022

Samenstelling
Aanwezig: de heer Jan Rijpstra, burgemeester; mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer 
Robin Hartogh Heys van de Lier, wethouder; de heer Bert Westerink, wethouder; de heer 
Siebren van der Berg, gemeentesecretaris en mevrouw Baukelien Koopmans, 
bestuurssecretaris. 

1 Zaaknummer

Concern

Vaststellen agenda

Samenvatting
-
Besluit
Het college stelt de agenda vast.

2 Zaaknummer

Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Samenvatting
-
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst van 5 juli 2022 
vast.

3 Zaaknummer
57349
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan "de Sprank - Stania/ Lauta 
Drachten"

Samenvatting
Het college heeft op 08 september 2020 besloten 
om  principemedewerking te verlenen voor de realisatie van 
24 appartementen op kadastrale perceel 5651 aan de Lauta / 
Stania voor bewoners met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking. Vervolgens is er een verkoopovereenkomst 
ondertekend tussen de gemeente Smallingerland en de 
stichting. In het geldende bestemmingsplan "De Wiken - De 
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Venen" heeft het perceel echter de bestemming 
"Maatschappelijk – 1", waarbinnen de bouw van zelfstandige 
woningen niet is toegestaan. In het voorliggende 
bestemmingsplan wordt de maatschappelijke bestemming 
voor het perceel op het terrein aan de Lauta / Stania 
gewijzigd naar een woonbestemming en wordt gemotiveerd 
dat wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.  
Besluit

Het ontwerp bestemmingsplan "Stania - Lauta Drachten" zes 
weken ter inzage te leggen voor zienswijzen. 
Aan de gemeenteraad voor te stellen om op grond van artikel 
6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen 
exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 
"Stania-Lauta Drachten".
Aan de gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde 
welstandseisen vast te stellen voor deze locatie.
Als er geen zienswijzen worden ingediend, wordt het 
bestemmingsplan conform bijgevoegd raadsvoorstel voor 
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

4 Zaaknummer
121768
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan "Vrijstaande woning Duizendblad 
- Drachten"

Samenvatting
Op 6 juli 2021 is er een positief principebesluit genomen voor 
het bouwen van een woning aan het Duizendblad te Drachten 
(perceelnummer 4859). Bij de opzet van Vrijburgh is destijds 
in het bestemmingsplan Vrijburgh in 2007 een bouwblok voor 
dit perceel ingetekend. Het perceel kreeg destijds dan wel 
een bestemming 'groen- uit te werken' met de mogelijkheid 
dit te wijzigen naar wonen maar dit is later wegbestemd. We 
vinden het vanuit ruimtelijke oogpunt nog steeds een goede 
ontwikkeling om hier een woning te bouwen.
Het voorliggende bestemmingsplan regelt planologisch dat er 
een vrijstaande woning gebouwd mag worden aan het 
Duizendblad. 
Besluit

Het ontwerp bestemmingsplan "Vrijstaande woning 
Duizendblad - Drachten" zes weken ter inzage te leggen voor 
zienswijzen. 
Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke 
ordening geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan "Vrijstaande woning Duizendblad - 
Drachten".
Gewijzigde welstandseisen worden vastgesteld voor deze 



3/13

locatie en ter inzage gelegd. De voorgenomen te bouwen 
woning past niet binnen de huidige welstandseisen.
Als er geen zienswijzen worden ingediend, wordt het 
bestemmingsplan conform bijgevoegd raadsvoorstel voor 
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

5 Zaaknummer
2022-015813
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan "Burgemeester Wuiteweg 136, 
Drachten"

Samenvatting
Op 2 november 2021 heeft het college principemedewerking 
verleend aan een initiatief om op de locatie Burgemeester 
Wuiteweg 136 in Drachten 8 geschakelde woningen en 18 
appartementen te bouwen. Op deze locatie was voorheen de 
ABD-garage gevestigd. De initiatiefnemer heeft participatie in 
de buurt gevoerd, heeft het plan verder uitgewerkt en heeft 
een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het plan is nu 
zover dat dit ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan 
worden. 
Besluit

Het college besluit geen milieueffectrapportage (m.e.r.) te 
laten opstellen. 
Het ontwerp bestemmingsplan "Burgemeester Wuiteweg 136, 
Drachten" zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen. 
Wanneer geen zienswijzen worden ingediend, het 
bestemmingsplan zonder nieuwe tussenkomst van het 
college, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad 
conform bijgevoegd raadsvoorstel.
Aan de gemeenteraad voor te stellen de 
beeldkwaliteitsrichtlijn G5c4 vast te stellen.

6 Zaaknummer
2022-039492
Omgevingsbeheer 
geregeld

Beantwoording vragen voornemens tot verwijderen van brug 
Passchier Bollemanhaven - Drachten

Samenvatting
De raadsfractie ELP heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
brug bij de Passchier Bollemanhaven en het mogelijke 
voornemen deze te verwijderen. De raad wordt nu 
geïnformeerd dat de gemeente na draagvlakonderzoek bij 
omwonenden de ophaalbrug niet zal verwijderen. 
Besluit
Het college stelt de raadsbrief vast waarin de schriftelijke 
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vragen van de ELP worden beantwoord over het voornemen 
tot het verwijderen van de brug Passchier Bollemanhaven.

7 Zaaknummer
2022-034529
Concern

Lachgasverbod in de praktijk

Samenvatting
Met bijgevoegde brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over hoe het lachgasverbod in de praktijk werkt. Deze brief 
wordt verstuurd naar aanleiding van een eerdere toezegging 
van burgemeester Rijpstra.
Besluit
De raadsbrief, waarin de raad geïnformeerd wordt over hoe 
het verbod op lachgas in de praktijk werkt, wordt vastgesteld.

8 Zaaknummer
2022-040779
Concern

Raadsvoorstel bekrachtiging noodverordening en verlengde 
noodverordening

Samenvatting
In de week van 4 juli 2022 is naar aanleiding van de 
voortdurende boerenprotesten en in overleg met collega- 
gemeenten in Friesland besloten op 6 juli 2022 een 
noodverordening in te stellen voor de duur van 48 uur en 
deze vrijdag 8 juli 2022 nogmaals te verlengen met 72 uur. 
De raad wordt middels bijgaand voorstel geïnformeerd over 
de toedracht en het verloop van de noodverordening en wordt 
verzocht de noodverordening inclusief verlenging te 
bekrachtigen.
Besluit
Het  college stelt het raadsvoorstel vast betreffende de 
bekrachtiging van de noodverordening van 6 juli jl. en de 
bijbehorende verlenging van 8 juli jl. 

9 Zaaknummer
2022-040230
Programmas en 
projecten

Crisis Noodopvang Fries Congrescentrum Drachten  

Samenvatting
Op 27 juni 2022 heeft de gemeente Smallingerland een 
verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân ontvangen om een 
crisisnoodopvanglocatie voor 225 vluchtelingen te bieden. 
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Deze opvanglocatie dient half augustus 2022 operationeel te 
zijn. Gelet op de besluitvorming van het kabinet dient de 
crisisnoodopvanglocatie tot 1 oktober 2022 beschikbaar te 
zijn.
Vanuit maatschappelijk oogpunt vindt het college het 
wenselijk om medewerking te verlenen aan de gevraagde 
tijdelijke crisisopvanglocatie, zodat hiermee het 
aanmeldcentrum in Ter Apel kan worden ontlast. Als tijdelijke 
crisisopvanglocaties zal het Fries Congrescentrum Drachten, 
als meest geschikte locatie aan de Veiligheidsregio Fryslân 
ter beschikking worden gesteld. Uiteindelijk zullen we als één 
overheid ervoor zorg moeten zorgen dat er sprake is van een 
humane crisisnoodopvang voor diegenen, die als vluchteling 
naar Nederland komen.
Besluit

Het college besluit medewerking te verlenen aan het 
beschikbaar stellen van het Fries Congrescentrum Drachten 
voor de crisisnoodopvang van 225 vluchtelingen waarvoor in 
het aanmeldcentrum Ter Apel geen opvangcapaciteit is, 
onder de volgende voorwaarden, dat
a.            de locatie gedurende een periode van 6 weken 
beschikbaar is met een mogelijke verlenging voor de duur 
van 6 weken;
b             Veiligheidsregio Fryslân garant staat voor veiligheid, 
(gezondheids)zorg en de exploitatie, bestaande uit de kosten 
voor de inrichting, de exploitatie en de veiligheid van de 
locatie;
c             de communicatie over het beschikbaar stellen van 
deze locatie tezamen met Veiligheidsregio Fryslân wordt 
uitgevoerd.
Het college neemt een gedoogbeslissing ten behoeve van het 
gebruik van deze locatie.
Het college onderzoekt, voor zover noodzakelijk, of er 
alternatieve locaties voor de crisisnoodopvang van 
vluchtelingen beschikbaar zijn na de inzet van het Fries 
Congrescentrum Drachten en dringt er bij de Veiligheidsregio 
op aan dat de zoektocht in andere gemeenten ook doorgaat.
Het college besluit de portefeuillehouder, de burgemeester, te 
mandateren voor de verdere uitvoering, waaronder in ieder 
geval het opstellen, vaststellen en verzenden van een 
gedoogbeslissing en een informerende brief aan de raad.

10 Zaaknummer
2022-035507
Sociaal geregeld

Locaties voor Gemeentelijke Opvang Oekraïne

Samenvatting



6/13

Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne zijn ook veel 
vluchtelingen naar Nederland gekomen. De Veiligheidsregio's 
zijn gevraagd te zorgen voor opvang. De gemeente 
Smallingerland neemt hierbij ook haar verantwoordelijkheid. 
In Smallingerland zijn tot nu toe 102 opvangplekken voor 
Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Met dit voorstel zal de 
beschikbare opvangcapaciteit verdubbelen. 
Besluit

Het college besluit het pand aan de Burgemeester Wuiteweg 
38 in te richten als locatie voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen voor de duur van minimaal zes maanden;
Het college verstuurt bijgevoegde raadsbrief naar de raad.
Instemmen met het op basis van de hardheidsclausule van 
paragraaf 5.2 van ons inkoopbeleid enkelvoudig onderhands 
aanbesteden van diverse SAS-diensten boven een bedrag 
van € 50.000,- per opdracht.

11 Zaaknummer
2022-032260
Sociaal geregeld

Wijk- en doelgerichte aanpak energiearmoede

Samenvatting
Het Rijk heeft een pakket aan maatregelen getroffen om 
mensen te compenseren in de hoge energielasten. Als 
onderdeel hiervan is 150 miljoen euro aan gemeenten ter 
beschikking gesteld om energiebesparende maatregelen te 
treffen voor inwoners in energiearmoede. Van 
energiearmoede is sprake als inwoners een laag besteedbaar 
inkomen hebben in combinatie met hoge energielasten dan 
wel een woning met energetisch onvoldoende kwaliteit.
Voorgesteld wordt om middels een wijk- en doelgerichte 
aanpak de middelen in te zetten, waarin maatwerk voorop 
staat. De energiecoaches, die een belangrijke rol spelen in de 
aanpak, worden gefaciliteerd om hun werkzaamheden op het 
gebied van energiebesparingsadvies verder uit te breiden. 
Het voorstel is om opnieuw kleine energiebesparende 
maatregelen beschikbaar te stellen aan de energiecoach die 
deze op basis van maatwerk installeert. Ook heeft de 
energiecoach de mogelijkheid tot het afgeven van een advies 
(indicatie) voor de vervanging of aanschaf van een 
energiebesparend witgoedapparaat en het inzetten van een 
cv-dokter, zoals beschreven in de beleidsregels 
energiebesparende maatregelen gemeente Smallingerland. 
Om de maatregelen zo gericht mogelijk in te zetten en de 
wijk- en doelgerichte aanpak te evalueren is een werkgroep 
Energiearmoede in het leven geroepen. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeente (Duurzaamheid 
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en Armoedebeleid), de Bibliotheek Drachten, de 
woningcorporaties (Accolade en WoonFriesland) en 
welzijnsorganisatie M.O.S.
Naast de reeds verkregen middelen, die kunnen worden 
besteed tot 1 januari 2024, stelt het Rijk nog extra middelen 
beschikbaar aan gemeenten voor de bestrijding van 
energiearmoede. Over de besteding hiervan wordt separaat 
een advies aan het college voorgelegd zodra de verdeling 
van middelen bekend is. Naar verwachting wordt dit bekend 
gemaakt via de septembercirculaire.
Besluit

Het college besluit:
akkoord te gaan met de uitvoering van bijgevoegd plan van 
aanpak 'energiebesparende maatregelen gemeente 
Smallingerland', waardoor:
a. kwetsbare huishoudens vouchers kunnen verzilveren voor 
energiebesparende artikelen.
b. energiecoaches op basis van maatwerk een advies af 
kunnen geven over de noodzaak van vervanging en aanschaf 
van witgoedapparaten met energiezuinige apparatuur.
c. energiecoaches op basis van maatwerk advies uit kunnen 
brengen over het waterzijdig inregelen van een cv's.
d. de uitvoering van de hiervoor genoemde maatregelen 
wordt bekostigd door de gemeente.
Vast te stellen bijgevoegde beleidsregels subsidie 
energiebesparende maatregelen gemeente Smallingerland.
Akkoord te gaan met controle op het gebruik van de 
maatregelen achteraf, via een steekproef.
Voor de financiering van de bij beslispunt 1 genoemde 
maatregelen de al verkregen SPUK-gelden, een bedrag van 
€ 730.011,00 aan te wenden en dit financieel-administratief te 
verwerken in de tweede bestuursrapportage van 2022.
Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde brieven 
aan de raad en de adviesraad Sociaal Domein.

12 Zaaknummer
2021-036800
Financien

Gemeentefonds: meicirculaire 2022

Samenvatting
Onlangs is de meicirculaire van het gemeentefonds 
verschenen. Een belangrijke circulaire welke inzicht geeft in 
de middelen die de gemeente Smallingerland de komende 
jaren via het gemeentefonds gaat ontvangen. Ook is de 
invoering van het nieuwe verdeelmodel hierin verwerkt.
Wat opvalt is dat de gemeenten in de jaren 2022 t/m 2025 
flink wat extra middelen gaan krijgen voornamelijk vanwege 
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een zeer positieve ontwikkeling van de accressen. Oorzaak 
hiervan zijn de begrote hogere rijksuitgaven op verschillende 
onderdelen, waar de gemeenten via de zogenaamde 'trap op 
trap af' methode van mee profiteren. Ook wordt de 
zogenaamde opschalingskorting t/m 2025 bevroren. 
Vanaf 2026 wordt een groot deel van de extra middelen voor 
de komende jaren weer weggenomen. Reden is onder ander 
dat het Rijk afscheid wil nemen van de 'trap op trap af' 
methode en niet definitief de opschalingskorting bevriest. Dit 
geeft dus financiële onzekerheid vanaf 2026 en de jaren 
erna. Er is een bemiddelaar aangewezen om een 
contourennota op te stellen wat richting moet geven aan de 
financiering voor na 2025. Voor de gemeente Smallingerland 
is ook in 2026 desondanks sprake van een positieve mutatie 
van het gemeentefonds. Een reden hiervoor is dat de 
herverdeling van het gemeentefonds voor de gemeente 
gunstig uitvalt. 
Besluit

De mutaties uit de meicirculaire voor het begrotingsjaar 2022 
worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2022.
De mutaties uit de meicirculaire voor het begrotingsjaar 2023 
en verder worden meegenomen in de kadernota 2023-2026 
en de begroting 2023-2026.

13 Zaaknummer
2022-031006 
Concern

Afronden projectorganisatie corona 

Samenvatting
De acute coronacrisis lijkt voorbij waardoor de hiervoor in 
april 2020 opgestarte projectorganisatie kan worden 
afgerond. De aandacht/ zorg voor corona is nog niet voorbij 
daarom wordt de borging geregeld in de staande organisatie 
onder coördinatie van een 0,2 fte coördinator binnen het team 
Concern. De aandacht vanaf 1 juli gaat vooral uit naar het 
komen tot een integrale herstelaanpak, de financiële 
afwikkeling en het kunnen anticiperen op een eventueel 
nieuwe opleving van het virus.
Besluit
Het college besluit:
- per 1 juli de projectorganisatie corona op te heffen. 
- het aandachtsgebied te beleggen in de staande organisatie 
onder coördinatie vanuit team Concern.
- in team Concern voor 0,2 fte een coördinator wordt 
benoemd waarvan de lasten, geschat op circa 15.600 t/m 
eind 2022, worden gedekt uit de bestemmingsreserve 
corona.
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14 Zaaknummer
2022-033263
Concern

Wijzigingen jaarstukken 2021

Samenvatting
De accountant wil voor het verstrekken van de 
controleverklaring nog enkele wijzigingen doorgevoerd zien in 
de jaarstukken. De jaarstukken zijn echter al aangeboden 
aan de raad. Om de wijzigingen inzichtelijk te maken voor de 
raad is een separate raadsbrief opgesteld. De accountant 
ging in tegenstelling tot vorig jaar niet akkoord met een 
erratum.
Besluit

In te stemmen met de gewijzigde jaarstukken en deze ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad.
Bijgaande raadsbrief vast te stellen en te verzenden aan de 
raad.

15 Zaaknummer
2021-049879
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan woningbouw "Haven Rottevalle"

Samenvatting
Eerder is onder voorwaarden in principe ingestemd met het 
wijzigen van het geldende bestemmingsplan voor de percelen 
716 en 717 te Rottevalle ten behoeve van de realisatie van 
drie vrijstaande woningen en de herbestemming van de 
bestaande dubbele bedrijfswoning tot reguliere woning (twee 
onder één kap). Aan deze voorwaarden wordt voldaan, zodat 
het ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht kan 
worden.
Besluit

Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) te laten opstellen. 
Het ontwerp-bestemmingsplan "Haven 17 en 17a - 
Rottevalle” in procedure brengen en daarmee voor een 
periode van zes weken ter inzage leggen voor zienswijzen.

16 Zaaknummer
98685
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan woningbouw "Drachten, Morra"
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Samenvatting
Eerder is in principe medewerking verleend aan het wijzigen 
van het geldende bestemmingsplan voor betreffende locatie 
aan de Morra te behoeve van de realisatie van een 16-tal 
vrijstaande woningen. Aan deze voorwaarden wordt voldaan, 
zodat het ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht 
kan worden.
Besluit

Het college besluit geen milieueffectrapportage (m.e.r.) te 
laten opstellen. 
Het ontwerp-bestemmingsplan "Drachten, Morra” in 
procedure te brengen en daarmee voor een periode van zes 
weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.

17 Zaaknummer
2022-025314
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan "Nijewei 80 Boornbergum"

Samenvatting
Op 29 april 2021 heeft het college besloten om 
principemedewerking te verlenen aan een particulier initiatief 
om op een stuk grasland naast Nijewei 80 in Boornbergum 
twee vrijstaande woningen te bouwen. De initiatiefnemer 
heeft het plan daarna verder uitgewerkt. Het proces is nu 
zover dat een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd 
kan worden. 
Besluit

Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) te laten opstellen. 
Het ontwerp bestemmingsplan "Nijewei 80 Boornbergum" zes 
weken ter inzage leggen voor zienswijzen. 

18 Zaaknummer
2022-031786
Concern

Vijfde aanpassing mandaatregeling Smallingerland 2019

Samenvatting
Vanuit het oogpunt van organisatieontwikkeling en mobiliteit 
biedt een vaststellingsovereenkomst (VSO) een passende 
oplossing om afscheid van elkaar te nemen. Ook wordt er 
een VSO gesloten als er sprake is van langdurige ziekte (na 
3 jaar). Onderdeel van een VSO is een financiële 
compensatie in de vorm van een transitievergoeding, 
vrijstelling van werkzaamheden en/ of financiële 
tegemoetkoming. Of het nu gaat om 10,- euro of om 
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100.000,- euro, onze mandaatregeling schrijft voor dat het 
college bevoegd is tot het sluiten van de overeenkomst. Met 
het oog op een betere scheiding van de bevoegdheden 
tussen organisatie en college, is het voorstel het sluiten van 
vso's voortaan neer te leggen bij de algemeen directeur/ 
gemeentesecretaris en concerndirecteur en de 
teammanagers. Dit vraagt om een aanpassing van de 
mandaatregeling. 
Besluit

De algemeen directeur/ gemeentesecretaris en 
concerndirecteur mandateren voor "het beëindigen van een 
arbeidsovereenkomst door ontslag met wederzijds 
goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst, waarbij 
de eventuele financiële compensatie meer dan 50.000 euro 
bedraagt."
De teammanagers mandateren voor "het beëindigen van een 
arbeidsovereenkomst door ontslag met wederzijds 
goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst, waarbij 
de eventuele financiële compensatie maximaal 50.000 euro 
bedraagt."
De regeling "Mandaat-, volmacht- en machtiging gemeente 
Smallingerland 2019" wijzigen conform bijgevoegd 
conceptbesluit.
Het college besluit dat het DT en de portefeuillehouder 
tweejaarlijks worden geïnformeerd door team O&C over het 
aantal en de hoogte van de getroffen vso's.

19 Zaaknummer
2022-005017
Samen leven

Programma onderwijshuisvesting 2022, aanvragen in 
behandeling nemen 

Samenvatting
Op grond van de "Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs Smallingerland 2016" moet ieder jaar een overzicht 
van de door schoolbesturen ingediende aanvragen die in 
behandeling worden genomen voor het 
huisvestingsprogramma, worden vastgesteld.
Er zijn dit jaar 5 aanvragen ingediend door Renn4, Adenium, 
CSG Liudger en BMS. 
Besluit
De aanvragen voor het programma onderwijshuisvesting 
2022 in behandeling nemen.

20 Zaaknummer
2022-012505 

Benoemen plaatsvervangend voorzitters bezwaarcommissie 
kamer sociaal domein
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Concern

Samenvatting
Alle leden van de kamer sociaal domein worden benoemd tot 
plaatsvervangend voorzitter. Benoeming moet plaatsvinden 
door het college op grond van de "Verordening commissie 
bezwaren en klachten Smallingerland 2021". 
Besluit
De volgende personen te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitter van de commissie bezwaren en klachten, kamer 
sociaal domein: 
- mevrouw L. Hansma
- mevrouw D. Wassens
- mevrouw J. Tittel

21 Zaaknummer

Vergunningen toezicht 
en handhaving

Handhavingsarrangement

Samenvatting
Dit handhavingsarrangement betreft afspraken tussen de 
gemeente Smallingerland, Politie en Openbaar Ministerie 
betreffende de inzet van Toezicht en Handhaving in het 
algemeen en de inzet van Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren in het bijzonder. Het 
handhavingsarrangement is tot stand gekomen door inbreng 
van het basisteam politie Oost Fryslân, het handhavingsteam 
en team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de 
gemeente Smallingerland.
Besluit

Het college besluit akkoord te gaan met het voorliggende 
Handhavingsarrangement.
Akkoord te gaan met het verzenden van het 
Handhavingsarrangement aan politie en Openbaar Ministerie.

22 Zaaknummer
2022-029095
Samen leven

Statutenwijziging Sportbedrijf 2022

Samenvatting
Het Sportbedrijf vraagt instemming met een statutenwijziging. 
De wijziging is erop gericht dat hiermee voldaan wordt aan de 
voorwaarden die de provincie stelt rondom de 
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subsidieverlening voor het nieuwe topsportbad. Over de 
beoogde wijziging is vooraf extern advies ingewonnen en 
getoetst op zowel onbedoelde staatssteun als op de wet 
markt en overheid. Na instemming van het college kan het 
Sportbedrijf de nieuwe statuten laten ondertekenen. 
Besluit

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde 
statutenwijziging van het Sportbedrijf.
Het college besluit een "Dienst Algemeen Economisch 
Belang" (DAEB) op te laten stellen voor het Sportbedrijf en 
deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.


