Besluitenlijst B&W
Datum

24-03-2020

Tijd

10:30 - 12:30

Locatie

Telefonisch

Vaststelling B&W besluiten d.d. 17 maart 2020
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-programma 2020
team Backoffice. O
Het college besluit:
1. In te stemmen met het VTH-programma 2020 team Backoffice.
2. De raad schriftelijk via brief kennis te laten nemen van het VTHprogramma 2020.
3. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe via brief kennis te
laten nemen van het VTH-programma 2020.

Inkoop Elektriciteit en Gas. R O
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om de inkoop van elektriciteit in
gezamenlijk verband met meerdere Drentse gemeenten (Aa en Hunze,
Assen, De Wolden, Hoogeveen, Emmen, Midden Drenthe), de
provincie Drenthe, de VRD en stichting PrimAH aan te besteden.
2. Voor de inkoop van gas gebruik te maken van de optiejaren 2021 en
2022 om de overeenkomst te verlengen.
3. De gemeente Emmen te mandateren de Europese aanbesteding van
elektriciteit namens de gemeente Aa en Hunze uit te voeren tot en
met het besluit tot het aangaan van de overeenkomst. De uiteindelijke
overeenkomst met de opdrachtnemer ondertekent de gemeente Aa en
Hunze zelf.
4. Voor de komende vier jaar Garanties van Oorsprong (GVO) van
Europese wind en zon te kopen voor de inkoop van duurzame
elektriciteit. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn
voor het opwekken van duurzame energie op de eigen gemeentelijke
gebouwen.

Subsidieregeling afkoppelen regenwater. R O
Het college stelt de tekstueel gewijzigde Verordening subsidie afkoppelen
regenwater, vast.
Programmavoorstel "Werken aan ontwikkeling" onderdeel van Nationaal
Programma Groningen. O
Het college besluit conform advies:
1. Kennis te nemen van het programmavoorstel “Werken aan
ontwikkeling”.
2.

Volmacht te verlenen aan de heer B. Bergsma, wethouder van de
gemeente Assen, om namens de Noord-Drentse gemeenten
vertegenwoordigend lid van de stuurgroep, tot het ondertekenen van
het programmavoorstel “Werken aan ontwikkeling”.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo. O
Het college besluit conform voorgesteld advies:
1. In te stemmen met het voorstel om voor het jaarlijks uit te voeren
Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd continue meten in te voeren
in 2020 voor minimaal een periode van twee jaren.
2.

De kosten voor het uitvoeren structureel op te nemen in de begroting
en ten laste te brengen van het Wmo Budget algemeen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur. O
Het college besluit conform voorgesteld advies:
1. Het verzoek tot subsidie 2020 a € 61.400,- af te wijzen;
2. In te stemmen met het toekennen van een subsidie voor 2020
à € 33.500,-;
3. In te stemmen met het niet terugvorderen van het bedrag voor 2019
(ca € 16.500,-);
4.

Jeugdfonds Sport en Cultuur te informeren middels tekstueel
gewijzigde brief.
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