OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering college van burgemeester
en wethouders 12 maart 2019
Onderwerp
Voornemen stichting PrimAH tot wijziging van
de statuten.

Besluit
Het college besluit conform advies de
gemeenteraad voor te stellen de stichting
PrimAH goedkeuring te verlenen tot wijziging van
de statuten conform bijgevoegd concept
raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

Overeenkomst liquidatie Alescon en
begrotingswijzigingen 2019 GR Alescon en
GR WPDA.

Het college besluit conform advies:
1. In te stemmen met de concept
raamovereenkomst liquidatie Alescon 2019.
2. Wethouder Lambert volmacht te verlenen om
de raamovereenkomst namens ons te tekenen.
3. In te stemmen met de concept gewijzigde
begroting 2019 voor de GR Alescon (in
liquidatie);
4. In te stemmen met de concept
begrotingswijziging 2019 voor de GR WPDA
5. De concept gewijzigde begrotingen middels
bijgevoegd raadsvoorstel voor zienswijze voor te
leggen aan de gemeenteraad.

Managementletter 2018

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de door Deloitte
opgestelde Managementletter 2018.
2. De Managementletter 2018 ter kennisname
aan te bieden aan de raad met tekstueel
gewijzigde bijgevoegde brief.
3. Opdracht te geven aan de teams tot uitvoering
van de genoemde actiepunten.

Beslissing op bezwaar Kibbelakkers 1,
Schipborg.

Het college besluit:
1. Bezwaar aangaande verleende
omgevingsvergunning Kibbelakkers 1 te
Schipborg kennelijk ongegrond te verklaren;
2. De bezwaarmaker schriftelijk middels tekstueel
gewijzigde brief te informeren.

Verkeer Geelbroekerweg.

Het college besluit om in te stemmen met het
schriftelijk beantwoorden van de vragen van de
heer De Graaff, over de consequenties met
betrekking tot het verkeer, bij het verleggen van
de Geelbroekerweg.

Verpachting gronden 2019

Het college besluit:
1. De pachtprijs voor het geliberaliseerd pachten
van de gemeentelijke agrarische gronden aan te
laten sluiten bij de
regionorm voor reguliere pacht en deze vast te
stellen op € 640,- per hectare per jaar, exclusief
te verrekenen gebruikerslasten.
2. Gedeputeerde Staten van de provincie
Drenthe voor te stellen ontheffing te verlenen van
de verboden handeling zoals genoemd in artikel
15 lid 1 sub d onder 7 van de Gemeentewet;
3. Na het verlenen van de ontheffing van de
verboden handeling de percelen grond,

kadastraal bekend als Rolde, sectie V, nummers
1031 en 1053 te verpachten aan de heer R.
Brands te Rolde.
Uitkomst onderzoek gevolgen motie Omtzigt.

Het college besluit de raad te informeren over de
uitkomst van het onderzoek over de gevolgen
van de motie Omtzigt (OZB) middels tekstueel
aangevulde brief.

Vaststelling wijzigingsplan "Annen Dorp,
Kruisstraat 18".

Het college besluit het wijzigingsplan- en besluit
“Annen Dorp, Kruisstraat 18” vast te stellen.

Voorontwerp bestemmingsplan "Eexterveen,
achtererf Dorpstraat 66 / Zandvoorterweg,
seniorenwoningen".

Het college besluit conform advies om:
1. In te stemmen met het voorontwerp
bestemmingsplan "Eexterveen, achtererf
Dorpstraat 66 / Zandvoorterweg,
seniorenwoningen";
2. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan
in principe af te zien van inspraak op grond van
de Inspraakverordening;
3. Geen archeologisch vervolgonderzoek uit te
laten voeren;
4. In te stemmen met de ‘Aanmeldingsnotitie
m.e.r.-beoordeling’.

