Besluitenlijst B&W
Datum

12-05-2020

Tijd

10:30 - 12:30

Locatie

Kamer 1.48 Gemeentehuis Gieten

Agenda d.d. 12 mei 2020
Agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluitenlijst d.d. 21 en 28 april 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld
Bekrachtiging digitaal genomen besluiten: d.d. 17/3, 24/3, 31/3, 7/4,
14/4, 21/4 en 28/4.
De besluitenlijsten worden door het voltallige college, in elkaars fysieke
aanwezigheid, bekrachtigd. De burgemeester en secretaris
ondertekenen deze.
Uitnodiging(en).
De uitnodigingen worden besproken.
Advies Gaswinning Groningen - Operationele strategie productiejaar
2020-2021. O
Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept tekstueel gewijzigde adviesbrief, zoals
die is opgesteld met de gemeente Tynaarlo en afgestemd met de
gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe.
2. De brief ter informatie te delen met de gemeenteraad van Aa en
Hunze.
Wob-verzoek Recreatiepark Anloo. O
Het college besluit conform advies:
1. documenten in het kader van het Wob-verzoek openbaar te maken;
2. verzoeker middels brief schriftelijk te informeren over dit besluit.
Bestemmingsplan Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten. O
Het college besluit conform advies:
Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten

gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.
Ontwerp wijzigingsplan Hoofdstraat 42 Schoonloo. O
Het college besluit conform advies om:
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’
gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage te leggen.
Bestemmingsplan Woningbouw Naweg Gieten. O
Het college besluit conform advies:
Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Naweg Gieten gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.
Wob-verzoek m.b.t. laadvoorziening Qbuzz in Annen. O
Het college besluit conform advies:
1. Documenten in het kader van het Wob-verzoek openbaar te maken;
2. Verzoeker middels brief schriftelijk te informeren over dit besluit.
Offerte Home-Start 2020 Icare JGZ. O
Het college besluit:
1. In te stemmen met de offerte Home-Start 2020 van Icare JGZ als
preventieve voorziening.
2. De kosten € 13.485,- ten laste te brengen van het budget
preventieve jeugdhulp (IVN 1-3) hier is in de begroting rekening
mee gehouden.
3. In te stemmen met de opdrachtbrief en deze te verzenden aan Icare
JGZ.
4. Na opdrachtverlening de opdracht te publiceren op TenderNed.
5. De effecten te monitoren en in 2020 te evalueren.
Aangepaste verordening Jeugdwet en Wmo. R O
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
2. In te stemmen met de concept reactienota op advies van de
Adviesraad Sociaal Domein;
3.

De aangepaste verordening, met ‘was-wordt-lijst, voor te leggen
aan de raad en in te stemmen met het concept raadsvoorstel en
raadsbesluit.
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Beslissing op bezwaar, tijdelijke laadvoorziening Qbuzz in Annen. O
Het college besluit conform advies:
1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, in
heroverweging te besluiten om:
• de gezamenlijk ingediende bezwaarschriften ongegrond te
verklaren,
• de vier op tekening aangegeven laadplaatsen voor personenauto’s
geen onderdeel zijn van de verleende vergunning,
• de bestreden beslissing met een verbeterde motivering in stand te
laten.
2. Bezwaarmakers (en vergunninghouder) middels de conceptbrieven
van de beslissing in kennis te stellen.
Wat voor financiële gemeente willen we zijn? R O
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie;
2. de raad te informeren over vervolg middels een op te stellen brief;
3. de informatieve bijeenkomst met de raad op woensdag 20 mei voor
te bereiden.
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