Besluitenlijst B&W
Datum

18-08-2020

Tijd

10:00 - 12:30 uur

Locatie

Kamer 1-48

Agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten d.d. 30 juni 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen.
Het college bespreekt de uitnodigingen.
Ontwikkeling plangebied 'Anloo Dorp, Raatakkers 2e fase”.
Het college besluit conform advies om:
1. In te stemmen met start ontwikkeling plangebied “Anloo dorp,
Raatakkers 2e fase” en deze ontwikkeling samen met ‘werkgroep
Wonen’ van Dorpsbelangen Anloo op te pakken;
2. In te stemmen met voorgestelde concept verkaveling van plangebied;
3. Bereid te zijn een wijzigingsprocedure op te starten;
4. Bereid te zijn de intentieverklaring te ondertekenen;
5.

De conceptbrieven aan BOKD en ‘werkgroep Wonen’ van
Dorpsbelangen Anloo vast te stellen en te verzenden.

Vaststelling bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79”,
beeldkwaliteitsplan en samenwerkingsovereenkomst. R
Het college besluit om:
1. De raad middels tekstueel gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen in te
stemmen met de ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan
“Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79”’;
2. De raad voor te stellen de toelichting, regels en verbeelding, in
afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan,
ambtshalve aan te passen conform ‘Ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79”’;

3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift
45 t/m 79”, zoals deze vervat is in verbeelding en regels,
overeenkomstig het ontwerpbesluit gewijzigd vaststellen;
4. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen;
5. De gemeenteraad voor te stellen het Beeldkwaliteitsplan Holle Drift’
vast te stellen.
6. In te stemmen met de vertrouwelijke anterieure overeenkomst met De
Holle Drift B.V. inzake het bestemmingsplan ‘Schipborg, Holle Drift 45
t/m 79”.
Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting PrimAH. R
Het college besluit:
Voorstel tot benoeming van vier leden voor de Raad van Toezicht van
Stichting PrimAH ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan 2018
voor zoutwinning door Nedmag. R
Het college besluit :
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de op 30 juni jl. aan de
minister van Economische Zaken en Klimaat - EZK verzonden
ontwerpzienswijze, en
2.

De raad voor te stellen in te stemmen met de bij het raadsvoorstel
gevoegde conceptbrief.

Beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
2020 en het Convenant Voor- en vroegschoolse educatie. R
Het college besluit:
1. In te stemmen met de tekstueel gewijzigde raadsbrief met betrekking
tot de Beleidsregels Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) en het Convenant VVE en deze te verzenden naar de raadsleden.
2. De Beleidsregel Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) 2018 met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in te
trekken.
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Vaststelling bestemmingsplan Kleinschalige windturbines Buitengebied.
R
Het college besluit conform advies om:
1. De raad te adviseren om het bestemmingsplan ‘Kleinschalige
windturbines buitengebied’ gewijzigd vast te stellen, conform het
bestemmingsplan dat aan de raad bij de adviesnota wordt
aangeboden. Dat bestemmingsplan is het ontwerp bestemmingsplan
inclusief de voorgestelde aanpassingen zoals genoemd bij argument
1.3;
2. De raad te adviseren om geen exploitatieplan vast te stellen.
Vaststelling wijzigingsplan Hoofdstraat 42 Schoonloo.
Het college besluit conform advies om
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ vast te
stellen.
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