Besluitenlijst B&W
Datum

19-05-2020

Agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten d.d. 12 mei 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Begrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen.
Het college besluit:
1. Jaarrekeningen 2019 en begrotingen 2020/2021 middels bijgevoegd
tekstueel gewijzigd raadsvoorstel ter agendering aanbieden aan de
raad
2. Gemeenteraad voorstellen de jaarverslagen 2019 van de
gemeenschappelijke regelingen Alescon i.l. , GGD, Publiek Vervoer
Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe,
Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving
aan te nemen
3. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijzen in te dienen t.a.v.de
concept beleidsbegrotingen 2020 van Alescon i.l. en de
beleidsbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen
Alescon i.l. GGD, Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap
Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, Werkplein Drentsche Aa
Verlenging samenwerking Agenda voor de Veenkoloniën, 2020-2024.
Het college besluit om:
1. In te stemmen met de in de stuurgroep genomen besluiten;
2. In te stemmen met het verlengen van de samenwerking voor de periode
2020-2024;
3. Bijgaande concept brief vast te stellen en tekstueel gewijzigd te
verzenden.
Financiering voor Enexis N.V
Het college besluit:
De raad te vragen in te stemmen met het verstrekken van
een converteerbare lening aan Enexis

Wat voor financiële gemeente willen we zijn? R
Het college besluit:
De raad te informeren middels tekstueel gewijzigde brief.
Stichting Attenta jaarrekening 2019, bestuursrapportage en uitstel subsidie
aanvraag 2021. R
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage juli-dec 2019 van stichting
Attenta;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van stichting Attenta;
3. In te stemmen met de verzending van de concept reactie op de
bestuursrapportage juli-dec 2019 en de bevestiging van de definitief
toegekende subsidie 2019;
4. In te stemmen met het verzoek voor uitstel van de subsidieaanvraag 2021
voor Stichting Attenta tot uiterlijk 15 juni 2020 en de verzending van de
concept brief;
5. De raad ter informatie de bestuursrapportage juli-dec 2019 aan te bieden
middels de tekstueel gewijzigde concept raadsbrief en de jaarrekening
2019 middels het concept raadsvoorstel ter kennisname aan te bieden.
Daarnaast beide documenten toe te lichten tijdens de informerende
raadsbijeenkomst op 4 juni a.s.
Heroverweging principeverzoek Esweg 6a en Gieterweg 2 Gasselte.
Het college besluit om:
1. het principebesluit van 28 mei 2019 ten aanzien van Esweg 6a en
Gieterweg 2 in Gasselte in heroverweging in stand te houden en opnieuw te
bevestigen;
2. de initiatiefnemer(s) te informeren over dit standpunt middels de brief in de
bijlage;

Inkoop sociaal domein 2020 logeren en overige resultaten jeugdwet.
Het college stemt in met:
1. het gunnen aan de aanbieders die hebben deelgenomen aan de
aanbesteding logeren, vaktherapie, ambulante gezinsbehandeling, basis en
specialistische GGZ, gezinhuis, verblijf met begeleiding en verblijf met
intensieve begeleiding en voldoen aan de gestelde eisen (zie bijlage 1);
2. De gemeente Assen te machtigen voor verder afhandeling van de
aanbesteding in het kader van dit besluit;
3. Tot het moment van definitieve gunning, geheimhouding te leggen op dit
voorstel op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet.
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Ontwerp bestemmingsplan "Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79" en ontwerp
'beeldkwaliteitsplan'.
Het college besluit om:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45
t/m 79”;
2. Het ontwerp bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” ingevolge
artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen
en voorts langs electronische weg beschikbaar stellen;
3. Het ontwerp bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” ter
kennisname in de raad te brengen;
4. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan;
5. Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ter informatie in de raad te
brengen;
6. De bijgaande tekstueel gewijzigde conceptbrieven vast te stellen en
verzenden
RES Drenthe.
Het college besluit:
Conform advies de vragen van de PvdA raadsfractie te beantwoorden
overeenkomstig bijgaande ontwerpbrief.
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