Besluitenlijst B&W
Datum

07-04-2020

Vaststelling B&W besluiten d.d. 31-3-2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen.
De uitnodiging wordt besproken.
Wob-verzoek 't Ruige Veld. O
Het college besluit conform advies:
1. Documenten in het kader van het Wob-verzoek openbaar te maken.
2. Verzoeker middels de brief schriftelijk te informeren over dit besluit.
Verlenging subsidieregeling Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven 2020. O
Het college besluit conform advies:
1. Akkoord te gaan met het verlengen van de regeling Vitaal Platteland –
Dorpsinitiatieven in 2020.
2. Binnen het budget leefbaarheidsfonds € 50.000 te reserveren voor de
vereiste gemeentelijke cofinanciering.
3.

Akkoord te gaan met de verantwoordelijkheden en voorwaarden voor
uitvoering van de provinciale regeling Vitaal Platteland –
Dorpsinitiatieven.

Start werkzaamheden archeologische waarden en -verwachtingenkaart
(Inventarisatiekaart). R O
Het college besluit conform advies:
Kennis te nemen van stand van zaken proces Pilot Archeologische
Waarden- en Verwachtingen kaart (Inventarisatiekaart).
Notitie Beeldkwaliteit Bosweg 2 Gasselte. O
Het college besluit conform advies:
1. In te stemmen met bijgevoegde notitie: Beeldkwaliteit Bosweg 2
Gasselte.
2. De notitie Beeldkwaliteit Bosweg 2 Gasselte toe te voegen aan het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor Bosweg 2 Gasselte.
3. Kennis te nemen van de bestemmingsplanregels voor
landschappelijke inpassing voor deze locatie.

Ontwerp wijzigingsplan "Anloo Dorp, Annerweg 21". O
Het college besluit conform advies om:
1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerp wijzigingsplan “Anloo
Dorp, Annerweg 21”;
2. Onderhavig ontwerp wijzigingsplan op basis van artikel 3.6, lid c. Wro
gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. De concept brief vast te stellen en verzenden.
Overeenkomst Waterregisseur Samenwerking Waterketen. O
Het college besluit:
In te stemmen met de overeenkomst voor de waterregisseur voor de
samenwerking in de waterketen voor de periode 2020-2025 met VGG.
Schriftelijke vragen VVD-fractie over uitstel betaling gemeentelijke
belastingen voor onze ondernemers. CR O
Het college beluit de vragen van VVD-fractie te beantwoorden.
Vroegsignalering. O
Het college besluit in te stemmen met:
1. het concept projectplan vroegsignalering en deze in te dienen voor de
Regiodeal;
2. het aanstellen van een stuurgroep voor de verdere uitwerking;
3.

het aanstellen van een projectleider vroegsignalering voor verdere
uitwerking.

Maatregelen ivm Corona voor zorgaanbieder en publiekvervoer. O
Het college stemt in met:
1. de maatregelen in memo “financiële zekerheid aanbieder”;
2. de maatregelen in de memo “maatregelen inzet minder gekwalificeerd
personeel”;
3. Stichting Attenta toestemming te verlenen om tijdelijk minder
gekwalificeerd personeel in te zetten conform deze memo;
4. de maatregelen uit de memo “uitvoering continuïteit zorgvervoer
publiekvervoer”.
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