Besluitenlijst B&W
Datum

05-04-2022

Voorzitter

A.W. Hiemstra

Agenda 5 april 2022
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 29 maart 2022
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.
Grondbeleid
Het college besluit:
1. Het raadsvoorstel en de Nota Grondbeleid 2022, na een informerende
bijeenkomst, voor te leggen aan de raad;
2. De raad voor te stellen het bestaande krediet voor strategische
aankopen ad € 1.000.000 te laten vervallen en het daardoor ontstane
voordeel toe te voegen aan de algemene middelen.
Voortgang incidentele middelen
Het college besluit:
1. De raad in de jaarrekening voorstellen een bedrag van € 938.000 van
de incidentele budgetten t/m 2019 mee te nemen naar 2022;
2. De raad in de jaarrekening voorstellen een bedrag van € 947.000 van
de incidentele budgetten 2020 mee te nemen naar 2022;
3. Via het rekeningresultaat een bedrag van € 2.296.000 meenemen van
de incidentele budgetten 2021 mee te nemen naar 2022;
4. De raad in de jaarrekening voorstellen een bedrag van € 219.000 aan
incidentele budgetten vrij te laten vallen ten gunste van de VAR.

Voorstel ondersteuning (culturele) verenigingen voor goede doorstart na
corona
Het college besluit:

1. Het middels de decembercirculaire 2021 van het rijk ontvangen
bedrag ad € 46.000 voor het in stand houden van de lokale en
regionale cultuur beschikbaar te stellen voor ondersteuning van
(culturele) verenigingen conform de twee voorgestelde regelingen;
2. Nadere regel tegemoetkoming inkomstenschade bij culturele
verenigingen ten gevolge van COVID-19 2022 vast te stellen;
3. In te stemmen met het aanvraagforumlier;
4. Op 15 april te starten met de uitvoering van de subsidieregel.

ENSIA 2021 verantwoording
Het college besluit:
1. De Collegeverklaring ENSIA 2021 over Suwinet en DigiD vast te stellen;
2. De verantwoordingsrapportages ENSIA 2021 over de basisregistraties
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie
Grootschalige Topografie), BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WOZ
(Waardering onroerende zaken) vast te stellen;
3. De raad per brief te informeren over de Collegeverklaring ENSIA 2021
voor 15 juli 2022.
Vaststelling bestemmingsplan "Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99"
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Annen Dorp,
Zuidlaarderweg 99” ongewijzigd vast te stellen;
2. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen.
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Vaststelling wijzigingsplan "Buitengebied, Westdorperstraat 35 te
Schoonloo"
Het college besluit:

1. Het wijzigingsplan- en besluit “Buitengebied, Westdorperstraat 35
te Schoonloo” vast te stellen;
2. Een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai van ten hoogste 50
dB als gevolg van het verkeer op de Westdorperstraat (N374) vast
te stellen;
3. De hogere grenswaarde na definitieve vaststelling van het besluit
te laten inschrijven in de openbare registers van het Kadaster;
4. De brief vast te stellen en verzenden.
Drentse Bomen en bossenstrategie
Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerp van de Drentse
Bomen- en Bossenstrategie;
2. Een afschrift van de zienswijze te versturen naar de raad.
Fusievoorstellen WMD
Het college besluit:
1. In te stemmen met het fusievoorstel van WMD, waarin wordt
voorgesteld dat NV Waterbedrijf Drenthe een juridische fusie aangaat met
WMD Drinkwater BV als gevolg waarvan WMD Drinkwater BV ophoudt te
bestaan en de NV het vermogen van WMD Drinkwater BV onder algemene
titel verkrijgt en de bijbehorende statuten worden gewijzigd;
2. In te stemmen met het fusievoorstel van WMD, waarin wordt
voorgesteld dat WMD Participaties BV en WMD Water & Energie BV met
elkaar een juridische fusie aangaan als gevolg waarvan WMD Water &
Energie BV ophoudt te bestaan en WMD Participaties BV het vermogen van
WMD Water & Energie BV onder algemene titel verkrijgt met bijbehorende
statutenwijziging;
3. In te stemmen met de wijziging van het directiereglement van NV
Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater BV.
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