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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  6 SEPTEMBER 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 30 augustus 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-050264
Ondernemen en 
ontwikkelen

Toetsing MKBA Vaarweg Drachten

Samenvatting
De gemeente Smallingerland heeft kennis genomen van de 
MKBA Vaarweg Drachten van 20 juni 2022. Deze is 
uitgevoerd door het bureau Panteia, in opdracht van de 
provincie Fryslân. De gemeente heeft besloten een externe 
onafhankelijke deskundige te vragen een oordeel te vormen 
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over deze MKBA. Het belang voor Smallingerland en Fryslân 
om goede, toekomstbestendige, besluiten te nemen over het 
gebiedsproces Hegewarren en de Vaarweg Drachten is 
groot. De gemeente Smallingerland wil zeker weten dat die 
besluitvorming op goede informatie stoelt.
De second opinion is uitgevoerd door het bureau NEO 
Observatory/ Dr. Walter J.J. Manshanden. De second opinion 
toetst de MKBA Panteia aan Algemene leidraad voor kosten 
batenanalyse van het CPB/ PBL. Dr. Manshanden komt tot 
de conclusie dat de MKBA in kwestie onvolledig is, de kern 
van het vraagstuk niet raakt, verzuimt alternatieve 
oplossingsrichtingen/ beleidsalternatieven te analyseren 
alsmede de doorwerking in verschillende markten en op 
concurrentieposities. Dat klinkt academisch, maar komt er op 
neer dat de economie van Drachten en de economie van 
Fryslân kan worden geschaad. Een MKBA behoort volgens 
dr. Manshanden zulke effecten zichtbaar te maken. 
Het gemeentebestuur van Smallingerland deelt de 
bevindingen van Dr. Manshanden met het college van GS en 
met de Staten van Fryslân. Het college van B&W van 
Smallingerland vraagt de Provinciale Staten om met 
verwijzing naar de bevindingen van Dr. Manshanden op 21 
september aanstaande geen onoverkomelijke besluiten te 
nemen m.b.t. de opwaardering van de Vaarweg Drachten als 
onderdeel van het gebiedsproces Hegewarren.
Besluit

Het college besluit de toetsing MKBA van het bureau NEO/ 
Walter Manshanden vast te stellen.
De raad hierover te informeren en de brief vast te stellen.

4 Zaaknummer
2022-045277
Omgevingsbeheer 
geregeld

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid t.b.v. 
corrigeren tuikrachten brug de Slinger

Samenvatting
De tuien van de fietsbrug De Slinger moeten worden 
gecorrigeerd.  Bij de inspectie ter voorbereiding van de 
uitvoering bleek dat de insteeklengtes (draadeinden in 
spanstaven) niet correct zijn afgesteld. Deze moeten nu ook 
worden aangepast. Het college heeft gemotiveerd besloten 
om dit werk enkelvoudig onderhands te gunnen, waarbij is 
afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Besluit
Het college besluit in  afwijking van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, het corrigeren van de tuikrachten 
enkelvoudig aan te besteden en te gunnen aan Freyssinet.
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5 Zaaknummer
2022-034622
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Reactie op vraag met betrekking tot mestvergister in 
Wijnjewoude

Samenvatting
Op 13 februari 2022 heeft de raad een algemene brief aan 
alle 18 Friese gemeenten ontvangen van een burger uit de 
gemeente Opsterland. Deze brief omvat de zorgen om 
mestvergisters en het verzoek aan de raad om de mening/ 
gedachten hierover te delen. De brief heeft op het overzicht 
met ingekomen stukken van de raad gestaan tijdens Het 
Besluit van 5 april 2022. De raad heeft de brief ter 
afhandeling in handen van het college gesteld. Het college 
wordt geadviseerd om, gezien het algemene karakter van de 
brief en het feit dat gevraagd wordt naar standpunten ten 
aanzien van een medeoverheid, geen inhoudelijke reactie te 
geven op de brief en de vraagsteller hierover te informeren.
Besluit

Geen inhoudelijke reactie te geven op de brief van de 
vraagsteller over mestvergisters.
Akkoord te gaan met de inhoud van de brief voor de 
terugkoppeling aan de raad en aan de vraagsteller

6 Zaaknummer
2022-023665
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Afwijken van "voldoet niet" advies Hûs en Hiem Buorren te 
Rottevalle voor de realisatie van een berging met carport

Samenvatting
Het college besluit af te wijken van het negatieve 
welstandsadvies en de vergunning te verlenen voor het 
realiseren van een berging met carport aan de Buorren 7 te 
Rottevalle.
Besluit
Het college besluit in afwijking van het negatieve 
welstandsadvies de omgevingsvergunning voor het realiseren 
van een berging met carport aan de Buorren 7 te Rottevalle 
te verlenen.

7 Zaaknummer
2022-044027

Subsidieaanvraag Odensehuis Dirk Baron 2022 ev
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Sociaal geregeld

Samenvatting
De Stichting Odensehuis Dirk Baron (Odensehuis Dirk Baron) 
biedt mensen met beginnende dementie en hun naasten een 
plek om ervaringen uit te wisselen en geeft waar mogelijk 
antwoord op alle (levens)vragen die met de ziekte gepaard 
gaan. De samenwerking met het Alzheimercafé en 
Jungheimer café is de afgelopen jaren versterkt. Krachten 
worden gebundeld op het gebied van kennisdeling en 
activiteiten.  
Dementie zal de komende jaren toenemen. Dit betekent dat 
de zorg voor mensen met dementie en hun naasten, 
mantelzorgers, ook toe zal nemen. Mensen met dementie en 
hun naasten kunnen zonder indicatie het Odensehuis Dirk 
Baron bezoeken. Het Odensehuis Dirk Baron in 
Smallingerland is gevestigd in het “Túnhûs” van Sûnenz aan 
de Burgemeester Wuiteweg in Drachten en is op dit moment 
twee dagen per week te bezoeken. De gemeente 
Smallingerland heeft het Odensehuis Dirk Baron eerder 
ondersteund met een éénmalige subsidie. De Stichting 
Odensehuis Dirk Baron benadert actief bedrijven en 
organisaties voor een bijdrage in de vorm van giften en 
sponsoring voor met name activiteiten voor bezoekers, 
kosten voor huisvesting worden betaald door ZuidOostZorg. 
De ingediende begroting 2022 bedraagt € 83.500,-. Er wordt 
€ 45.000,- subsidie op jaarbasis van de gemeente gevraagd 
om een beroepskracht te bekostigen. Deze zorgt, samen met 
een team van vrijwilligers, voor de dagelijkse gang van zaken 
van het Odensehuis Dirk Baron. Vanaf 2023 is deze subsidie 
structureel. 
Besluit

In afwijking van subsidieverordening artikel 5.1 tot het 
toekennen van een incidentele subsidie van € 45.000,- aan 
de Stichting Odensehuis Dirk Baron voor 2022. Dit wordt 
gedekt binnen de post mantelzorg.
Tot het toekennen van een structurele subsidie van € 
45.000,- aan de Stichting Odensehuis Dirk Baron m.i.v. 2023. 
Dit wordt gedekt binnen de post mantelzorg. 


