Besluitenlijst B&W
Datum

25-01-2022

Voorzitter

De heer Anno Wietze Hiemstra

Agenda 25 januari 2022
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 18 januari 2021
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Zelfevaluatie De Basis Registratie Personen en reisdocumenten
Het college besluit:
1. De documenten voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het uittreksel BRP uit de kwaliteitsmonitor te ondertekenen;
3. Burgemeester Hiemstra te mandateren om het document te
ondertekenen.
Bestemmingsplan Grolloërstraat Rolde
Het college besluit:
1. Het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor overleg met
instanties ex artikel 3.1.1 BRO gedurende 6 weken;
2. Inspraak te verlenen op het voorontwerp bestemmingsplan gedurende
6 weken;
3. Tijdens en na de inspraakperiode in overleg te gaan met omwonenden,
Stichting Dorpsbelangen Rolde en aanvrager dhr. C. Marinus over de
herinrichting van de Grolloërstraat tussen de Gieterstraat/Hoofdstraat en
de Grote Brink (noordzijde);
4. Een besluit te nemen om de raad voor te stellen om de
coördinatieregeling ex art. 3.30 Wro toe te passen, op basis van nog
nader aan te leveren advies over de recent ingediende aanvraag
omgevingsvergunning.
Voorontwerp bestemmingsplan Grolloo, De Pol 6
Het college besluit:
1. Het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor overleg met
instanties ex artikel 3.1.1 BRO gedurende 6 weken;
2. Inspraak te verlenen op dit voorontwerp bestemmingsplan gedurende
6 weken.

Overdracht beheer MFC Boerhoorn
Het college besluit:
1.In te stemmen met de overdracht van het beheer van MFC Boerhoorn
van de gemeente naar stichting MFC Boerhoorn;
2.In te stemmen met de beheerovereenkomst tussen stichting MFC
Boerhoorn en de gemeente Aa en Hunze;
3.Akkoord te gaan met de door stichting MFC Boerhoorn ingediende
begroting 2022;
4.Garant te staan voor een eventueel tekort bij de jaarrekening van
stichting MFC Boerhoorn in 2022 en 2023;
5.In te stemmen met de kredietovereenkomst, het verstrekken van een
lening van € 25.000, aan MFC Boerhoorn.
6.In te stemmen met een afwijking van de standaardregel van
doorbetaling van de salariskosten bij ziekte van 6 naar 2 weken in de
detacheringsovereenkomst van de 2 medewerkers werkzaam bij MFC
Boerhoorn.
Ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo"
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied,
Westdorperstraat 35 te Schoonloo”;
2. Onderhavig ontwerp wijzigingsplan op basis van artikel 3.6, lid c.
Wro gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. Het ontwerp besluit artikel 83 Wgh, gelijktijdig met het ontwerp
wijzigingsplan, ter inzage leggen en bekendmaken en registeren
in het kadaster
4. De brieven vast te stellen en verzenden.
Ontwerp bestemmingsplan "Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99"
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Annen Dorp,
Zuidlaarderweg 99”;
2. Het ontwerp bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”
ingevolge artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage leggen en voorts langs elektronische weg
beschikbaar stellen;
3. Het ontwerp bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”
ter kennisname in de raad te brengen;
4. De brieven vast te stellen en verzenden.
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Advies Vijverberg Advocaten velling sparrenbosje Nooitgedacht
Het college besluit:
1. Het advies van Vijverberg advocaten voor kennisgeving aan te
nemen;
2. De brief van de werkgroep/buurtvereniging van 9 januari 2022 en
de aanvulling van de buurtvereniging van 16 januari 2022, als
reactie hierop, voor kennisgeving aan te nemen;
3. Geen verdere actie te ondernemen richting
werkgroep/buurtvereniging;
4. De gemeenteraad, werkgroep en buurtvereniging hiervan
schriftelijk in kennis te stellen
Tijdsplanning op- en vaststellen cultuurnota 2022 - 2025
Het college besluit kennis te nemen van de tijdsplanning voor het op- en
vaststellen van de cultuurnota 2022 – 2025 en het daarin genoemde
participatietraject.
Mandaatregeling Inkoopsamenwerking NMD
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder
vanuit zijn eigen bevoegdheid, besluit:
1. Het mandaatbesluit Noordmidden-Drentse samenwerking vast te
stellen onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad van
Tynaarlo, als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wgr.
2. Zorg te dragen voor bekendmaking in het eigen gemeenteblad.
Gezamenlijke laadvisie Drenthe
Het college besluit kennis te nemen van het het proces om in
samenwerking met de andere Drentse gemeenten en de Provincie te
komen tot een gemeentelijke laadvisie.
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