
1/3

OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  29 NOVEMBER 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 22 november 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-027433
Programmas en 
projecten

Raadsbrief "Notitie reikwijdte en detailniveau t.b.v de 
milieueffectrapportage Oudega"

Samenvatting
Het college informeert de raad over de wijze van omgaan met 
twee, door een inspreker bij de Ronde Tafel, aangedragen 
punten. Deze punten gaan over het uitvoeren van de 
milieueffectrapportage voor het meer bij Oudega en worden 
beide in de MER meegenomen.
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Besluit
Het college besluit de raadsbrief over de notitie "Reikwijdte 
en detailniveau t.b.v. de milieueffectrapportage voor het meer 
bij Oudega" vast te stellen.

4 Zaaknummer
2022-069902
Financien

Belastingverordeningen 2023

Samenvatting
Jaarlijks worden de leges- en belastingverordeningen met de 
bijbehorende tarieventabellen aangepast, conform het 
voorstel zoals opgenomen in de paragraaf lokale heffingen 
van de begroting. Jaarlijks wordt ook gekeken of de 
belastingverordeningen zelf nog actueel zijn. De raad wordt 
voorgesteld de leges- en belastingverordeningen met de 
bijbehorende tarieventabellen 2023 uiterlijk 31 december 
2022 vast te stellen.

Het college stelt jaarlijks de Uitvoeringsregeling 
gemeentelijke belastingen en een aantal aanwijzingsbesluiten 
vast.
Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen de leges- en 
belastingverordeningen met de bijbehorende tarieventabellen 
2023 uiterlijk 31 december 2022 vast te stellen, en stelt het 
raadsvoorstel vast.
Het college besluit vast te stellen, conform de 
uitvoeringsregeling en aanwijzingsbesluiten:

• Uitvoeringsregeling betreffende heffing en invordering 
van de gemeentelijke belastingen Smallingerland 
2023;

• Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Smallingerland 
2023; 

• Aanwijzingsbesluiten heffingsambtenaar, 
invorderingsambtenaar en medewerkers belastingen; 

• Aanwijzingsbesluit aanwijzing 
inlichtingenverplichtingen. 

5 Zaaknummer
2022-040230 
Programmas en 
projecten

 Mandaatverlening projectleider Crisisnoodopvang en 
Gemeentelijke opvang Oekraïners

Samenvatting
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De projectleider opvang krijgt mandaat voor de 
crisisnoodopvang conform het 'Mandaatbesluit 
(crisis)noodopvang vluchtelingen gemeente Smallingerland 
2022'. Tevens krijgt de projectleider opvang mandaat voor de 
gemeentelijke opvang Oekraïners conform het 
'Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne 
gemeente Smallingerland 2022'.
Besluit

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de 
eigen bevoegdheid betreft, besluiten voor de 
crisisnoodopvang mandaat te verlenen aan de projectleider 
opvang conform het 'Mandaatbesluit (crisis)noodopvang 
vluchtelingen gemeente Smallingerland 2022'.
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de 
eigen bevoegdheid betreft, besluiten voor de gemeentelijke 
opvang Oekraïners mandaat te verlenen aan de projectleider 
opvang conform het 'Mandaatbesluit Regeling opvang 
ontheemden Oekraïne gemeente Smallingerland 2022'.

6 Zaaknummer
2021-043495
Naar school

Afwijken inkoopbeleid - Inhuur projectleider 
Activeringscentrum

Samenvatting
De huidige projectleider Human Capital Agenda heeft de 
opdracht gekregen om het project Activeringscentrum te 
leiden. Hierbij wordt beargumenteerd afgeweken van het 
inkoopbeleid.
Besluit
Het college besluit om bij de inhuur van de externe 
projectleider voor het Activeringscentrum met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2022 af te wijken van het inkoopbeleid en 
de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen in plaats van 
meervoudig onderhands. 


