Besluitenlijst B&W
Datum

07-09-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra

Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 31-08-2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.
Aanwijzingsbesluit loco-secretaris
Het college besluit:

1. Eerder besluit tot aanwijzing van de loco secretaris in te trekken;

2. Aan te wijzen de adjunct directeur als 1e loco secretaris ten tijde van
belet en ontstentenis van de gemeentesecretaris;

3. In werking tredend op de dag na bekendmaking en te laten
terugwerken tot 1 januari 2020;

4. Aan te wijzen de heer W.P. van Egmond als 2e loco uiterlijk tot 1
februari 2022;

5. In werking tredend op de dag na bekendmaking.
Omgevingswet - Participatie
Het college besluit:
1. De notitie vertrekpunten participatie vast te stellen en voor
besluitvorming voor te leggen aan de raad;
2. De verordening participatie en inspraak vast te stellen en voor
besluitvorming voor te leggen aan de raad;
3. Vast te stellen dat het noodzakelijk is de Inspraakverordening (2004)
in te trekken en dit voor besluitvorming voor te leggen aan de raad;
4. Voorbeelden van participatie in de gemeente Aa en Hunze ter
kennisname aan te bieden aan de raad.

Aanwijzing Radio Aa en Hunze als lokale publieke media-instelling voor
de periode 2022 - 2026
Het college besluit de gemeenteraad te adviseren een positief advies uit
te brengen aan het Commissariaat van de media voor de aanwijzing van
Stichting RadioAnnen, Aa en Hunze (Radio Aa en Hunze) als lokale
publieke media-instelling van Aa en Hunze voor de periode van vijf jaar
(2022 – 2026).
Aanpassing gemeenschappelijke regeling VRD
Het college besluit:
1. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe de bevoegdheid te
geven tot het deelnemen aan onder andere verenigingen en hiervoor
artikel 7 lid 3 en 4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Drenthe te wijzigen;
2. De gemeenteraad voor te stellen toestemming aan het college te
verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Buitengebied Smalwolde, Annen
Het college besluit om het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied,
Smalwolde Annen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te
leggen.
Bestemmingsplan 'Nieuwediep 58 Nieuwediep'
Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwediep 58
Nieuwediep’ gedurende zes weken ter inzage te leggen.
Subsidie voor verbouw studio Radio Aa en Hunze
Het college besluit:
1. Een eenmalige subsidie van € 10.000,- beschikbaar te stellen aan
Stichting Radio Aa en Hunze ten behoeve van de verbouw van de
studio;
2. Deze subsidie te bekostigen vanuit het Leefbaarheidsfonds.
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Programma IBDO
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel inzake een bijdrage van 2500 euro per
jaar voor een periode van 3 jaar aan het marketing en
communicatieprogramma ter promotie van IBDO;
2. Om de kosten te dekken uit de beschikbare financiële middelen voor
economische ontwikkeling.
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