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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  30 AUGUSTUS 2022

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

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 23 augustus 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-047603
Omgevingsbeheer 
geregeld

Toedeling oeverbeheer Friese vaarwegen 

Samenvatting
Op 22 september 2020 is door het college besloten om, 
betreffende de toedeling van het beheer en onderhoud van 
de oevers van de Friese vaarwegen, te kiezen voor variant 5, 
de voorkeursvariant. De afgelopen anderhalf jaar zijn het 
waterschap, gemeenten en de provincie bezig geweest met 
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de uitwerking van deze voorkeursvariant, waarbij de provincie 
de trekkende rol heeft. Hierbij is het volgende ontwikkeld:

• Een Beslisboom.
• Een kaart, die digitaal te benaderen is.
• Het ontwikkelen van een Oeverfonds.

Ten behoeve van het proces zijn documenten opgesteld, die 
ten grondslag liggen aan bovengenoemde producten en de 
werkwijze, die heeft geleid tot de toedeling van het 
oeverbeheer vaarwegen. Het proces is nu zover, dat voor 
een volgende stap besluiten moeten worden genomen voor 
verdere richting bepaling en nadere uitwerking. De 
besluitvorming moet met name plaatsvinden over de keuze 
van de reikwijdte en de organisatie van het Oeverfonds. 
Betreffende de reikwijdte zijn 2 varianten ontwikkeld.  Het 
college heeft gekozen voor variant Y. Betreffende de 
organisatie zijn 3 varianten ontwikkeld. Het college heeft 
gekozen voor een mix van variant 1 en 2. Dit komt er op neer, 
dat het Oeverfonds er is voor publieke en private partijen, 
waarbij publieke partijen onderlinge afspraken maken. De 
onderlinge afspraken worden vastgelegd in een 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK).
Als partijen er niet in slagen om gezamenlijk tot een 
voldragen uitwerking van de voorkeursvariant 5 te komen, 
dan wordt teruggegrepen op de terugvaloptie. Dit is ‘Huidige 
situatie met een plus’. Deze is nog niet uitgewerkt.
Besluit

Instemmen met de nadere uitwerking van de toedeling/ kaart 
als basis voor de beheer- en onderhoudsafspraken tussen 
partijen.
Kiezen voor variant Y als het gaat om de reikwijdte van het 
oeverfonds.
Kiezen voor variant 1, met de goede elementen van variant 2, 
als het gaat om de organisatie van het oeverfonds.
Instemmen met de voorgestelde inhoud voor de 
Samenwerkingsovereenkomst en deze vooraf te laten gaan 
door een Nota van Uitgangspunten en hiervoor, indien 
gewenst extra input aan te leveren.

4 Zaaknummer
38042
Ondernemen en 
ontwikkelen

Gebiedsontwikkeling Hegewarren, statenvoorstel

Samenvatting
In april 2022 is de gebiedsontwikkeling voor de Hegewarren 
voorgelegd aan Provinciale Staten (PS), het Algemeen 
Bestuur van het Waterschap (AB) en de raad. Zowel het AB 
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als de raad hebben ingestemd met het voorstel. Provinciale 
Staten op 20 april 2022 heeft het voorstel ter kennisgeving 
aangenomen. De Staten wilden op een aantal punten een 
bredere onderbouwing voorgelegd krijgen. Ook willen 
Provinciale Staten vooraf een besluit over de 
beroepsvaarweg van en naar Drachten nemen. Wij hebben 
kennis genomen van de aanvullende informatie die het 
college van GS heeft gedeeld met de Staten en kunnen 
instemmen met de aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst.
Besluit

Er wordt kennis genomen van het aangepaste statenvoorstel 
met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Hegewarren.
Er wordt ingestemd met de gewijzigde concept-
samenwerkingsovereenkomst.
De informerende raadsbrief wordt vastgesteld.

5 Zaaknummer
38042
Ondernemen en 
ontwikkelen

Ontwerp "Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân" vast 
te stellen

Samenvatting
Het ontwerp "Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân" 
is gereed. Deze aanpak is onderdeel van het 
"Veenweideprogramma 2021-2030". Het is een gezamenlijke 
aanpak van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de 
zeven Veenweidegemeenten. Na het besluit van GS wordt de 
ontwerp-aanpak ter inzage gelegd. Eind 2022 vindt definitieve 
vaststelling van de funderingsaanpak plaats.
Besluit

Het college besluit het ontwerp "Funderingsaanpak 
Veenweidegebied Fryslân" voor kennisgeving aan te nemen, 
met inachtneming van de kanttekeningen zoals genoemd in 
dit advies.
Het ontwerp "Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân" 
inspraakrijp te verklaren, waarbij de provincie Fryslân 
namens de betrokken overheden zorg draagt voor de 
terinzagelegging.
De brief aan de raad over de funderingsproblematiek vast te 
stellen

6 Zaaknummer
2022-047334

Intentie overeenkomst Drachten - Heerenveen
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Omgeving

Samenvatting
Om de autoafhankelijkheid te verkleinen, is het nodig om 
goede infrastructuur voor de alternatieve vervoersvormen te 
hebben. Zo zijn de gemeenten Smallingerland, Opsterland en 
Heerenveen voornemend om een hoogwaardige 
fietsverbinding tussen Drachten en Heerenveen te realiseren. 
Om tot deze realisatie te komen, is een intentie 
overeenkomst opgesteld die gebruikt kan worden om de 
provinciale subsidie te verkrijgen. Daartoe moet de intentie 
overeenkomst door de drie gemeenten ondertekend worden. 
Besluit

Gezamenlijk met de gemeenten Opsterland en Heerenveen 
een aanvraag te doen voor de subsidieregeling 
"Trochfytsrûtes 2022-2023", voor het realiseren van de 
snelfietsroute Drachten - Heerenveen.
De gemeente Opsterland mede namens de gemeente 
Smallingerland de subsidie aanvraag te laten indienen.
Bijgevoegde intentieovereenkomst met Opsterland en 
Heerenveen Smallingerland aan te gaan, voor het 
gezamenlijk optrekken in de verdere realisatie van 
snelfietsroute.
De aanvraag van de benodigde middelen in een separaat 
raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad .
De loco-burgemeester machtigt wethouder Le Roy  om de 
intentieovereenkomst namens het college te ondertekenen.

7 Zaaknummer
2022-049249
Ondernemen en 
ontwikkelen

Zienswijze "Regionaal Mobiliteits Programma Fryslan"

Samenvatting
Het "Ontwerp Regionaal Mobiliteits Programma" van de 
provincie Fryslân is ter inzage gelegd. Belanghebbenden 
worden uitgenodigd zienswijzen in te dienen. De gemeente 
Smallingerland gaat in op die uitnodiging. In de zienswijze 
van Smallingerland wordt gevraagd de effectieve bevordering 
van het goederenvervoer over water tot een integraal 
onderdeel te maken van het RMP. Dit met het oog op het 
belang daarvan voor het kunnen realiseren van transities op 
het gebied van uitstoot, energie en grondstoffen, en ook met 
het oog op het belang daarvan voor de verkeersveiligheid.
Besluit
Het college besluit de zienswijze "Ontwerp Regionaal 
Mobiliteits Programma 1.0" van 29 juni 2022 vast te stellen.
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8 Zaaknummer
2022-022385
Ondernemen en 
ontwikkelen

Strategie kade-onderhoud industriehaven Drachten

Samenvatting
De gemeentelijke kademuren in de industriehaven Drachten 
maken onderdeel uit van de zogenaamde kapitaalgoederen 
van de gemeente Smallingerland. Op grond van het BBV 
(Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten) dienen overheden middelen te reserveren voor 
de instandhouding en te zijner tijd vervanging van 
kapitaalgoederen. De kademuren in het oudere deel van de 
industriehaven zijn financieel afgeschreven. De gemeente 
Smallingerland staat dus voor de opgave om te plannen voor 
het onderhoud van genoemde kademuren.
Het versnipperd eigendom van de kademuren in de 
industriehaven is vanuit het oogpunt van instandhouding van 
deze infrastructuur een ongewenste situatie. Het gaat hier om 
'lijninfrastructuur'  die als geheel op hetzelfde 
onderhoudsniveau moet zijn en bij groot onderhoud als 
geheel moet worden aangepakt. 
Het college van B&W heeft een ontwerpstrategie voor het 
kadeonderhoud bepaald. Deze strategie gaat uit van 
opwaarderen van de kades naar vaarklasse Va. Dat houdt in 
dat de kademuren na de 'onderhoudsbeurt' dieper steken 
waardoor de haven toegankelijk wordt voor klasse Va-
schepen. Het college kiest hiervoor met het oog op de 
toekomstbestendigheid van de industriehaven Drachten en 
om te vermijden kosten te maken voor het onderhoud aan 
klasse IV-kades als die later alsnog moeten worden 
opgewaardeerd. Gelijktijdig wil het college een uniforme 
eigendomssituatie creëren met betrekking tot de kademuren 
in de industriehaven én overal een huur- of erfpachtregeling 
invoeren voor het gebruik van dit gemeentelijk eigendom. 
Voor deze ontwerpstrategie bestaat draagvlak onder de 
belanghebbende havengebonden ondernemers. 
De strategie voor het onderhoud c.q. opwaarderen van kades 
in de industriehaven wordt verder uitgewerkt. 
Aandachtspunten daarbij zijn de differentiatie tussen klasse 
IV en klasse V-kades in de industriehaven, de fasering van 
het onderhoud/ de opwaardering van de kades en de 
juridische en financiële vormgeving van de huur- of 
erfpachtregeling kademuur. Het onderhoud/ de opwaardering 
van de kades in de industriehaven Drachten betekent een 
investering van een bedrag tussen 15 en 25 miljoen euro 
(prijspeil januari 2022).
Besluit
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De strategie kadeonderhoud, welke uitgaat van opwaarderen 
van de kades naar vaarklasse Va, als uitgangspunt te nemen 
voor de verdere uitwerking van en besluitvorming over het 
kadeonderhoud in de haven Drachten.
 De raad wordt gevraagd een eenmalig bedrag van € 
2.000.000,- in de begroting 2023-2026, jaarschijf 2024, 
beschikbaar te stellen voor het noodzakelijke groot 
onderhoud aan de kades aan het Nije Kanaal.
De raad wordt gevraagd een eenmalig bedrag van € 
300.000,- in de begroting 2023 beschikbaar te stellen voor de 
technische en financiële uitwerking van de strategie kade-
onderhoud en/ of van onderhoudswerkzaamheden aan de 
kades.
De individuele bedrijven te laten kiezen voor hetzij een huur- 
hetzij een erfpachtovereenkomst voor het gebruik van de 
gemeentelijke kademuur.
De gronden in de Oosterzandinghaven uit te geven exclusief 
de kademuur.

9 Zaaknummer
2021-034219
Samen leven

Instemmen met sportnota "Rekken en Strekken" 2023+

Samenvatting
De sportnota "Beweeg je mee?" en haar 
uitvoeringsprogramma eindigt dit jaar. Als vervolg is de 
sportnota "Rekken en Strekken" ontwikkeld in samenspraak 
met betrokkenen en uitvoeringspartners. De sportnota geeft 
aan WAT we willen bereiken. In de uitvoering vindt de 
afstemming plaats in HOE het te bereiken. De kaders zijn 
geformuleerd voor een langere periode 2023+. Voor de 
uitvoering worden om de vier jaren afspraken waar nodig 
aangepast in nauwe samenwerking met uitvoeringspartners 
en in lijn met de Sociale Koers.
Besluit

Instemmen met de concept sportnota "Rekken en Strekken" 
voor de periode 2023+.
De sportnota ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad en stelt het raadsvoorstel vast.
In afwijking van de termijn in de Algemene 
Subsidieverordening de deadline voor het indienen van een 
subsidieaanvraag door het Sportbedrijf te verplaatsen van 1 
mei 2022 naar 1 oktober 2022.
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10 Zaaknummer
2022-022620
Samen leven

Inclusie agenda voortgang uitvoering 2022

Samenvatting
Gemeente Smallingerland werkt aan het verbeteren van de 
positie van mensen met een beperking. Meerdere thema's 
zijn vastgesteld in de lokale inclusie agenda en de 
concretisering en de voortgang van de uitvoering hiervan is 
met de raad gedeeld.
Besluit

Het college besluit de notitie "Uitvoering en voortgang lokale 
inclusie agenda 2022" vast te stellen.
Het college besluit de raad te Informeren en stelt de 
raadsbrief vast.

11 Zaaknummer
2022-000542
Sociaal geregeld

Verhoging energietoeslag

Samenvatting
Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor 
compensatie van de hoge energielasten voor kwetsbare 
huishoudens. Gemeenten voeren de regeling uit. Door 
vaststelling van de beleidsregels energietoeslag gemeente 
Smallingerland 2022 wordt eenmalig een bedrag van € 
1.300,- beschikbaar gesteld aan huishoudens met een 
inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Deze 
inkomensgrens conformeert aan de door het Rijk 
gepubliceerde landelijke richtlijn voor de regeling.
Voorgesteld wordt om de minima die in beeld zijn de toeslag 
ambtshalve toe te kennen, wat de uitvoeringskosten beperkt. 
Wel is de verwachting dat tijdelijk personeel nodig is om een 
piekmoment in het begin op te kunnen vangen. Het gaat dan 
om aanvragen van overige minima, die de toeslag via de 
website of een formulier kunnen aanvragen.
Besloten is om de kosten voor de uitvoering van de regeling, 
een totaal van € 4.033.430,-, ten laste te brengen van de 
extra middelen die door het kabinet beschikbaar worden 
gesteld via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het 
is nog niet bekend of deze volledig dekkend zijn. Naar 
verwachting wordt de verdeling van middelen kenbaar 
gemaakt via de septembercirculaire.
Besluit

Vaststellen van de beleidsregels energietoeslag gemeente 
Smallingerland 2022, waardoor:
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a. De eenmalige energietoeslag voor minimahuishoudens 
wordt verhoogd naar € 1.300,-
b. Minimahuishoudens met een zelfstandige ruimte in 
aanmerking komen voor de éénmalige toeslag als zij met 
energielasten geconfronteerd 
     worden en een gezinsinkomen hebben tot of op 120% van 
de toepasselijke bijstandsnorm, waarbij het vermogen van de 
gezinsleden buiten beschouwing gelaten wordt;
c. Het recht op de toeslag eenmalig wordt vastgesteld op de 
peildatum (= datum waarop de toeslag is aangevraagd of 
datum waarop het recht is vastgesteld door de gemeente 
bij ambtshalve toekenning)
d. Minimahuishoudens in de gelegenheid worden gesteld om 
een aanvraag in te dienen tot 1 januari 2023.
De geïndiceerde lasten van de energietoeslag ad € 
4.033.430,- en gelijke rijksopbrengsten budgetneutraal op te 
nemen in tweede bestuursrapportage.
De raad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren 
middels bijgevoegde brieven.

12 Zaaknummer
2022-037497
Samen leven

Vervolgaanpak 'Beheersen van Basisvaardigheden' 2023-
2024

Samenvatting
Binnen gemeente Smallingerland wonen veel mensen die 
laaggeletterd zijn en/ of moeite hebben met het beheersen 
van (digitale) basisvaardigheden in relatie tot werk, 
gezondheid, gezin en geld. De aanpak om deze groep 
mensen te benaderen en te stimuleren een opleiding te 
volgen, vraagt veel tijd en inzet. Daarvoor is de inzet van een 
aanjager ook voor 2023 en 2024 noodzakelijk. De 
vervolgaanpak 'Beheersen van Basisvaardigheden' 2023 - 
2024 beschrijft de aanleiding en noodzaak voor deze inzet 
waarvoor jaarlijks een subsidiebedrag nodig is van € 55.000,-
. 
Besluit

Het college besluit de notitie vervolgaanpak 'Beheersen van 
Basisvaardigheden' 2023 en 2024 vast te stellen.
Voor de aanjager laaggeletterdheid een eenmalig bedrag van 
€ 55.000,- in jaarschijf 2023 en 2024 meenemen in de 
integrale afweging voor de Begroting 2023-2026.

13 Zaaknummer
2022-014950

Vaststellen subsidie reuzenrad
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Ondernemen en 
ontwikkelen

Samenvatting
Op 30 maart 2022 is door het college besloten een subsidie 
te verstrekken aan Ha&Ie van € 20.000,- voor de exploitatie 
van het reuzenrad van 5 mei tot en met 29 mei op De Markt 
in Drachten inclusief een horeca-plein.
Besluit
Het college besluit de subsidie voor het reuzenrad (€ 20.000,-
) vast te stellen.

14 Zaaknummer
2022-046411
Omgeving

Principeverzoek bestemmingswijziging en bouw extra woning 
Bildwei 48 in Rottevalle

Samenvatting
Op het adres Bildwei 48 in Rottevalle staat een woning met 
verschillende stallen en bijgebouwen. Vroeger was op dit 
perceel sprake van een agrarisch bedrijf, maar de 
bestemming is jaren geleden al gewijzigd naar wonen. De 
eigenaren van het perceel hebben gevraagd of het mogelijk is 
om op het perceel een extra woning te bouwen. Aan deze 
ontwikkeling kan worden meegewerkt, omdat de ontwikkeling 
kansen geeft voor een impuls in ruimtelijke kwaliteit en zich 
voegt in de landschappelijke en stedenbouwkundige 
structuur.
Besluit
Het college besluit onder voorwaarden principemedewerking 
te verlenen aan de bouw van 1 extra woning op het perceel 
Bildwei 48 in Rottevalle. 

15 Zaaknummer
2022-046471
Omgevingsbeheer 
geregeld

Onderhoud damwand langs perceel aan het Buitenstvallaat

Samenvatting
Een bewoner aan het Buitenstvallaat heeft aangegeven, dat 
de damwand langs de Drachtstervaart, ter hoogte van zijn 
perceel, in slechte staat verkeert. Hij vraagt ons om de 
damwand te vervangen. De damwand staat op de 
perceelgrens van gemeente en het woon- en bedrijfsperceel 
van de vraagsteller, zodat daaruit niet het eigendom van de 
damwand kan worden opgemaakt. Ook in de koopakte wordt 
niks over het eigenaarschap van deze damwand, beschoeiing 
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of grondkering vermeld. De gemeente is niet 
belanghebbende, omdat de doorgaande vaarroute van de 
Drachtstervaart hier niet (meer) langs gaat. De 
belanghebbende is in dit geval de vraagsteller zelf. Daarom is 
hij als belanghebbende verantwoordelijk voor de 
instandhouding van de onderhavige damwand. Dit wordt hem 
per brief medegedeeld.
Besluit
De eigenaar van het perceel wordt middels bijgevoegde 
conceptbrief geantwoord, dat hij als belanghebbende 
verantwoordelijk is voor onderhoud en vervanging van de 
damwand.

16 Zaaknummer
2022-044377
Samen leven

Wijkaanpak Stoppen met roken GGD GHOR en Pharos

Samenvatting
De gemeente Smallingerland is geselecteerd voor de 
uitvoering van het programma Wijkaanpak Stoppen met 
Roken (SMR) (2022 -2025). Dit is een programma van 
Pharos en GGD GHOR dat zich richt op stoppen met roken in 
gebieden waar meer dan gemiddeld sprake is van  sociale en 
gezondheidsproblemen. Met name roken en overgewicht 
leiden vaker tot chronische aandoeningen (kanker, hart- en 
vaatproblemen, COPD, Diabetes) en een lagere 
levensverwachting. Het programma heeft als doel om in 45 
aandachtswijken/ aandachtsdorpen lokale aanpakken te 
starten of te versterken waarin de gezondheidsproblematiek 
en andere sociale problemen in samenhang worden 
aangepakt, met als resultaat dat ook in deze wijken het aantal 
mensen dat stopt met roken toeneemt.
Besluit
Bijgevoegde brief wordt als intentieverklaring voor de 
Wijkaanpak stoppen met roken verstuurd.

17 Zaaknummer
99266
Samen leven

Bloeizones in Smallingerland

Samenvatting
In het kader van de Regiodeal Zuidoost Fryslân zijn acht 
gebieden geselecteerd  als Bloeizone. Voor de gemeente 
Smallingerland wordt dit opgepakt door Plaatselijk Belang De 
Wilgen e.o. en Wijkraad Himsterhout. Beide initiatieven gaan 
de komende jaren met de inwoners aan de slag om van hun 
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omgeving een Bloeizone te maken. Dit is een gebied met 
meer groen, meer betrokkenheid bij elkaar, waar je lekker 
kunt bewegen en ontspannen. Een gebied waar je makkelijk 
ergens kunt komen, op je fiets of gebracht door een goede 
buur. En ook een gebied waar je gezond kan eten en 
financieel goed rond kan komen. 
Besluit
Er wordt kennis genomen van de twee geselecteerde 
bloeizone initiatieven in de gemeente Smallingerland.

18 Zaaknummer
2022-048891 
Belastingen

Besluit tot toepassen van de hardheidsclausule conform het 
inkoopbeleid op de inkoop van deurwaardersdiensten

Samenvatting
Het college heeft besloten om op de inkoop van 
deurwaardersdiensten de hardheidsclausule uit het 
Inkoopbeleid gemeente Smallingerland van toepassing te 
verklaren. Dit betekent dat de gemeente Smallingerland de 
deurwaardersdiensten zal blijven afnemen van de partij aan 
wie het contract in het verleden via meervoudig onderhandse 
aanbesteding is gegund.
Besluit
Het college besluit de hardheidsclausule van toepassing te 
verklaren op de inkoop van deurwaardersdiensten. In dat 
kader wordt de dienst middels enkelvoudige onderhandse 
aanbesteding ingekocht bij de huidige dienstverlener. 

19 Zaaknummer
2022-032414
Samen leven

Vaststellen subsidie De Naturij 2021

Samenvatting
Onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het 
verzorgen van de Natuur- en Milieueducatie. De uitvoering 
van deze taak is via subsidie neergelegd bij De Naturij. Uit 
het ingediende jaarverslag blijkt dat wordt voldaan aan de 
subsidievoorwaarden voor de activiteiten. De subsidie voor 
2021 wordt vastgesteld op € 56.000,-.
Besluit

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 worden voor 
kennisgeving aangenomen.
De subsidie over 2021 wordt definitief vastgesteld op € 
56.000,-
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