OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 14 JUNI 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.
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Zaaknummer

Vaststellen agenda

Concern
Samenvatting
Besluit
Het college stelt de agenda vast.
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Zaaknummer

Vaststellen openbare besluitenlijst

Concern
Samenvatting
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst van 7 juni 2022
vast.

3

Zaaknummer
2022-024501
Ondernemen en
ontwikkelen

Mastergrondexploitatie Ontwikkelstrategie

Samenvatting
De Ontwikkelstrategie levert een belangrijke bijdrage in de
woningbouwopgave van Smallingerland. De eerste locaties
worden in uitvoering genomen na vaststelling van het
bestemmingsplan en van de grondexploitaties. Het college
stelt de gemeenteraad voor om een Mastergrondexploitatie
vast te stellen voor de volgende locaties: * Bernebrêge * De

1/4

Drift * Fennereed * Nijega * Saffier (Burmania) * De Tuinen.
Voor de uitwerking van de volgende woningbouwlocaties
wordt een voorbereidingskrediet gevraagd: * Eikesingel * De
Weeme * De Skelp * ROC De Friese Poort/Wetterwille * De
Warren * De Hunze.
Besluit
Het college stelt de gemeenteraad voor om:
1. Kennis te nemen van de notitie financiële sturing
Ontwikkelstrategie
2. Om de locaties
• Bernebrêge
• De Drift
• Fennereed
• Nijega
• Saffier
• De Tuinen
in ontwikkeling te nemen en daarvoor de (bouw)grond uit te
geven.
3. In te stemmen met de uitgangspunten voor de verkoop van
de locaties zoals beschreven in de notitie.
Het college stelt de gemeenteraad voor om de
Mastergrondexploitatie vast te stellen.
Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen
van het resultaat van de bijgestelde Indicatieve
grondexploitatie van de nog niet in exploitatie genomen
locaties.
Het college vraagt de gemeenteraad om een nieuw
voorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen
voor de verdere uitwerking van nog niet in exploitatie
genomen locaties. Deze kosten worden als immateriële vaste
activa opgenomen.
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Zaaknummer
83266
Ondernemen en
ontwikkelen

Maartenswouden, beantwoording vragen ELP-fractie

Samenvatting
Op 25 mei 2022 heeft de fractie van de ELP vragen gesteld.
In de bijlage wordt een antwoord gegeven op deze vragen.
Besluit
De beantwoording van de vragen vast te stellen.
De beantwoording te versturen aan de raad door middel van
bijgevoegde raadsbrief.
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Zaaknummer
2022-025491
Ondernemen en
ontwikkelen

Beantwoording mondelinge vragen ELP - reactie m.b.t. de
huisvesting van Carins

Samenvatting
Op 10 mei 2022 heeft de ELP mondelinge vragen gesteld
over de huisvesting van Carins die naar aanleiding van een
brief van het college aan de raad zijn gesteld. In de
raadsvergadering is aangegeven dat de vragen schriftelijk
beantwoord zullen worden.
Besluit
Het college besluit de brief aan de ELP fractie vast te stellen
over de beantwoording van de mondelinge vragen t.a.v. de
huisvesting Carins.
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Zaaknummer
2022-029302
Financien

Bestuursrapportage I 2022

Samenvatting
De bestuursrapportage sluit € 2,82 miljoen negatief voor
2022. Dit betekent dat het positieve begrotingssaldo over
2022 verlaagd wordt van € 7,82 miljoen naar € 5 miljoen
positief.
Het nadeel is grotendeels incidenteel van aard. Het
structurele nadelige effect van deze rapportage bedraagt €
51.000,- negatief. Dit effect wordt verwerkt in de begroting
2023-2026.
Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. De Bestuursrapportage I 2022 vast te stellen.
2. Het resultaat van de rapportage van € 2,82 miljoen
negatief ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
3. De structurele effecten 2023 en verder van € 51.000,negatief mee te nemen in de begroting 2023.
4. De incidentele effecten 2023 van € 856.000,- negatief
mee te nemen in de begroting 2023 en ten laste te
brengen van de Algemene reserve.
5. De investeringskredieten, genoemd in het hoofdstuk
'Investeringen', met een totale omvang van €
2.131.000,- te autoriseren.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.
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