Besluitenlijst B&W
Datum

03-03-2020
Vaststelling B&W besluiten d.d. 25 februari 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.
Sturingsmonitor; vervolg op college 25-2-20
Het college bespreekt de sturingsmonitor. De gemaakte opmerkingen
worden verwerkt. Vaststelling volgt op dinsdag 17 maart 2020.
Beantwoording schriftelijke vragen Groenlinks. O
Het college besluit conform advies:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
Groenlinks over communicatie en terugbelverzoeken.
Overlast bij zandgat Homan Free Gieten. O
Kennisnemen van de treffen maatregelen door Stichting Wielerpromotion
Oostermoer Instemmen met principebesluit aanvullend een
verkeersbesluit nemen voor een verbod voor motorvoertuigen.
Bestemmingsplan Gasselterboerveenschemond 4 GNVM. R O
Het college besluit conform advies om:
1. het bestemmingsplan met de plannaam ‘Partiële herziening
Gasselterboerveenschemond 4’, met de planidentificatie
NL.IMRO.1680.BUIGBVM4GNVM en de ondergrond grootschalige
basiskaart (GBK) (2012-04-01) overeenkomstig het conceptbesluit en
overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan, ongewijzigd vast te
stellen;
2. voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte Vaart te Gasselternijveen naar
Noordzijde te Gasselternijveen. O
Het college besluit conform advies:
1. Het toekennen van Noordzijde als openbare ruimte te Gasselternijveen.
2. Het hernummeren van Baptistenkade 40 te Gasselternijveen naar
Noordzijde 2 te Gasselternijveen.

Beantwoording vragen over de voortgang van beleid kleine windmolens.
R O
Het college besluit:
1. Het college kiest voor uitwerking van de optie om te komen tot het
opstellen van een facet bestemmingsplan.
2. Het college stemt in met de voorgestelde beantwoording van de
vragen middels tekstueel gewijzigde brief.
Hartveilig Drenthe. O
Het college besluit:
1. Positief te reageren op het verzoek van de stichting HartslagNu om een
bijdrage van € 0,06 per inwoner te leveren per jaar;
2. Voor een periode van 4 jaar uitvoering te geven aan ‘Hartveilig
Drenthe’ conform de notitie ‘Hartveilig Drenthe 2020 t/m 2023’;
3. Coördinatie, uitvoering en evaluatie van de publiekscampagne
Hartveilig Drenthe bij de GGD Drenthe te beleggen en hiervoor een
subsidieverzoek in te dienen bij de provincie Drenthe;
4. Voor de uitvoering van ‘Hartveilig Drenthe 2020-2023’ een jaarlijkse
bijdrage van € 0,025 per inwoner te leveren aan de stichting Hartveilig
Drenthe;
Beleidskader Zonne-energie. R O
Het college besluit de raad voor te stellen het bijgaande Beleidskader
Zonne-energie gemeente Aa en Hunze vast te stellen.
Regioplan Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang. R O
Het college besluit:
1. Het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
vaststellen, inclusief de werkagenda en de bijhorende planning.
2. Het Regioplan ter kennisname aanbieden aan het ministerie van VWS.
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