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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  8 NOVEMBER 2022

Samenstelling
De heer Jan Rijpstra, burgemeester; 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 Koen Eekma, loco-gemeentesecretaris en mevrouw 
Baukelien Koopmans, bestuurssecretaris.
Afwezig: gemeentesecretaris Siebren van der Berg.

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 1 november 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2022-026337
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Afwijken welstandsadvies bouw zwemcomplex, Sportlaan 8a 
Drachten

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw 
van een zwemcomplex aan Sportlaan 8a in Drachten. Op de 
ingediende aanvraag is een "voldoet mits" welstandsadvies 
afgegeven. Het college wijkt af van het voorbehoud in het 
welstandsadvies en verleent de aanvraag om 
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omgevingsvergunning. 
Besluit
Het college wijkt gemotiveerd af van het welstandsadvies 
(W22SMA0244-3) en verleent de omgevingsvergunning. 

4 Zaaknummer
2022-064352
Sociaal geregeld

Recente ontwikkelingen Jeugd

Samenvatting
In de afgelopen week hebben zich twee richtinggevende 
ontwikkelingen voorgedaan rondom Jeugd waarover de 
gemeenteraad geïnformeerd dient te worden. Deze zien toe 
op de aanstaande regionale inkoop van Jeugdhulp door 
Sociaal Domein Fryslân (SDF) en vermoedens van een 
ernstige situatie bij locatie Woodbrookers van Jeugdhulp 
Friesland (JHF), te Kortehemmen.
Besluit

Het college neemt kennis van een tweetal ontwikkelingen 
rondom het beleidsterrein jeugd.
Het college besluit de raad hierover te informeren en stelt de 
raadsbrief vast.

5 Zaaknummer
2022-061629
Financien

Financiële verordening 2022 (inclusief nota reserves, 
voorzieningen en risicobeleid) 

Samenvatting
De 'financiële verordening Smallingerland 2022' is een 
belangrijk instrument van de raad om invloed uit te oefenen 
op het financiële proces. Met de verordening regelt de raad 
op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, het 
financieel beheer en de financiële organisatie. Het doel van 
deze nota "reserves, voorzieningen en risicobeleid" is het 
beleid transparant vast te leggen en is primair bedoeld als 
kaderstellend instrument van de raad. De kaders zijn erop 
gericht het budgetrecht van de raad zo optimaal mogelijk tot 
zijn recht te laten komen.
Besluit

Het college besluit:
in te stemmen met de "financiële verordening 2022 
Smallingerland" en deze ter vaststelling aan te bieden aan de 
raad;
in te stemmen met de nota "reserves, voorzieningen en 
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risicobeleid" en deze ter vaststelling aan te bieden aan de 
raad en
het raadsvoorstel vast te stellen. 

6 Zaaknummer
97744
Ondernemen en 
ontwikkelen

Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Zuidkade 62a, 63 
en 65-70

Samenvatting
n.v.t.
Besluit
Het college besluit op grond van artikel 6 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen,  gelegen aan de 
Zuidkade 62a, 63 en 65-70 te Drachten, voorlopig aan te 
wijzen als percelen waarop artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 
van de Wvg van toepassing zijn.
Het college besluit de raad voorafgaand aan publicatie te 
informeren. De portefeuillehouder heeft mandaat voor het 
accorderen van de raadsbrief.

7 Zaaknummer
2022-060657
Ondernemen en 
ontwikkelen

Verzoek tot het wijzigen van de gronden op het perceel 
Leyensloane 9 in Opeinde van 'agrarisch' naar 'wonen-
woonboerderij'

Samenvatting
Al een tijd staat het perceel Leyensloane 9 in Opeinde te 
koop. Het perceel is in gebruik geweest als melkveebedrijf. 
Om het perceel beter te kunnen verkopen is een verzoek 
ingediend om de bestemming op dit perceel te wijzigen van 
'agrarisch met waarden - besloten gebied' naar 'wonen-
woonboerderij'. Aangegeven wordt dat de bebouwing op het 
perceel voorlopig verder in tact wordt gelaten. Een eventuele 
koper kan daar dan zelf een ontwikkelplan voor 
bedenken. Ingevolge het bestemmingsplan 'Buitengebied 
2013' is het mogelijk om met een wijzigingsbevoegdheid het 
bestemmingsplan voor het betreffende perceel te wijzigen.
Besluit

Het college besluit het verzoek, om de bestemming op het 
perceel Leyensloane 9 in Opeinde te wijzigen van 'agrarisch 
met waarden - besloten gebied' naar 'wonen-woonboederij', 
aan te merken als verzoek om informatie.
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan 
het wijzigen van de bestemming voor het perceel 
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Leyensloane 9 in Opeinde van 'agrarisch met waarden- 
besloten gebied' naar 'wonen- woonboerderij'.

8 Zaaknummer
2022-055759
Samen leven

Subsidiestaat 2023

Samenvatting
Deze Subsidiestaat is tot stand gekomen onder de werking 
van de Algemene subsidieverordening Smallingerland 2009 
en de beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport 2017. 
De aanvragen van de organisaties zijn grotendeels tijdig, voor 
1 mei 2022, ingediend. Een aantal organisaties heeft de 
aanvraag te laat ingediend, de meeste vanwege corona 
gerelateerde redenen en wijzigingen in contactpersonen van 
de organisaties. Van een aantal organisaties is de aanvraag 
nog niet ontvangen, daarover is contact met de betreffende 
organisatie.
Besluit

Het college besluit de 'Subsidiestaat 2023' vast te stellen;
in afwijking van de termijnen van de beleidsregels subsidies 
welzijn, cultuur en sport 2017 worden de te laat ingediende 
subsidieaanvragen wel in behandeling genomen;
de teammanager Samen leven te mandateren om de 
beschikkingen te ondertekenen.

9 Zaaknummer

Sociaal geregeld

Complementaire ondersteuning per 2023 

Samenvatting
Als gevolg van de regionale inkoop van Specialistische 
Jeugdhulp (door Sociaal domein Fryslan) vindt er in 2023 een 
inperking plaats op de scope van Jeugdhulp.
Dat betekent o.a. dat de zogeheten solistische 
'Complementaire ondersteuning' (met name vaktherapieën en 
coaching) niet meer valt onder de scope Jeugdhulp en dus 
niet meer door SDF is ingekocht. Individuele gemeenten 
zullen lokaal een eigen afweging moeten maken hoe zij 
omgaan met deze vorm van ondersteuning. 
Smallingerland zal het komende jaar de tijd nemen om te 
onderzoeken wat de inperking van de scope voor 
complementaire ondersteuning betekent. 
Besluit
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Het college besluit het komende jaar (2023) te onderzoeken 
wat de inperking van de scope Jeugdhulp voor 
Complementaire ondersteuning betekent in onze gemeente.
Het college besluit voor het inzetten van solistische 
complementaire ondersteuning in 2023 een bedrag van € 
50.000,- in te zetten, te bekostigen uit bestaand 
jeugdhulpbudget.

10 Zaaknummer
2022-061907
Concern

Deelname 'Meld Misdaad Anoniem'

Samenvatting
Als overheid is het essentieel om weerbaar te zijn tegen 
ondermijnende criminaliteit. Criminelen houden zich niet aan 
(bestuurlijke) grenzen. Daarom hebben de Friese overheden 
in de bestuurlijke intentieverklaring ondermijning 
‘intentieverklaring Friese Norm’ een gezamenlijke ambitie 
uitgesproken om elkaar te versterken in het opwerpen van 
barrières tegen ondermijnende criminaliteit. Eén van de 
pijlers in de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning is een 
goede informatiehuishouding. Om te zorgen dat signalen van 
ondermijning zorgvuldig en eenduidig worden opgepakt, is de 
ambitie uitgesproken om alle gemeenten aan te sluiten op 
'Meld Misdaad Anoniem'. Door als gemeente Smallingerland 
aan te sluiten op 'Meld Misdaad Anoniem' wordt het volgende 
effect beoogd:

1. De informatiepositie van de gemeente wordt 
verstevigd.  

2. Deelname zorgt voor meer sturing en monitoring van 
ondermijning.

3. Er wordt uitvoering gegeven aan de ambities die zijn 
geformuleerd in bestuurlijke intentieverklaring 
ondermijning ‘intentieverklaring Friese Norm’

4. Deelname is in lijn met de uitkomsten van de 
weerbaarheidsscan 2022.

Besluit
Het college besluit tot deelname aan het onafhankelijke 
meldpunt criminaliteit 'Meld Misdaad Anoniem'.


