Besluitenlijst B&W
Datum

02-07-2019
Besluit handhavingsverzoek. O
Het college besluit conform advies:
1. Het verzoek om handhaving af te wijzen en de handhavingsprocedure
te starten.
2. Verzoeker om handhaving schriftelijk te informeren over het genomen
besluit.
3. Overtreder per brief verzoeken de overtreding te beëindigen.
Financiële verantwoording project Dorpsplein Gasselte. O
Het college besluit conform advies:
1. Kennis te nemen van stand van zaken project Dorpsplein Gasselte.
2. In te stemmen met (voorlopige) financiële afronding van het project
Dorpsplein Gasselte, in afwachting van definitieve toekenning overige
bijdragen.
3. Kennis te nemen van de geplande evaluatie van de uitvoering van het
project in oktober 2019.
4. In te stemmen met het verzoek tot (voorlopige) vaststelling van het
financieel verslag in het kader van de verleende subsidie Vitaal Platteland
II aan provincie Drenthe.
Jaarrekening en jaarverslag 2018 en begroting 2020 Biblionet Drenthe.
RO
Het college besluit conform advies:
1. Jaarrekening en jaarverslag 2018 van Biblionet Drenthe voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De definitieve subsidie voor 2018 vast te stellen op € 490.915,00
(subsidie is inclusief de provinciale bijdrage van € 40.000,00).
3. Biblionet Drenthe te verzoeken het positieve resultaat 2018 van
€ 22.899,00 naar de gemeente terug te storten
4. Een subsidie van € 468.570,00 (incl. Taalhuis) toe te kennen aan
Biblionet Drenthe voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze voor het jaar
2020.
5. Bijgaande beschikking jaarverslag en jaarrekening 2019 en subsidie
2020 te doen uitgaan.
6. Jaarrekening en jaarverslag 2018 en de begroting 2020 ter kennisname
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Jaarrapport en jaarrekening 2018 en begroting 2020 Stichting ICO. R O
Het college besluit conform advies:
1. Jaarrapport en jaarverslag 2018 van Stichting ICO voor kennisgeving
aan te nemen.
2. De definitieve subsidie 2018 voor Stichting ICO vast te stellen op
€ 165.597,00.
3. Het overschot van 2018 van € 1.248,00 te verrekenen met de laatste
kwartaal uitbetaling van de subsidie 2019.
4. Een subsidie van € 168.825,00 voor het jaar 2020 toe te kennen aan
de Stichting ICO.
5. In te stemmen met het overzicht van producten en diensten 2020.
6. Stichting ICO middels bijgevoegde concept beschikking te informeren
over het besluit.
7. Jaarrapport en jaarverslag 2018 en begroting 2020 ter kennisname
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Reactivering historische spoorbaan. O
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport “ Stomen we van Stadskanaal naar De
Hondsrug?”
2. Museumspoorlijn STAR en CMO-STAMM te informeren volgens
tekstueel gewijzigde bijgaande brief.
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