Besluitenlijst B&W
Datum

23-11-2021

Voorzitter

Anno Wietze Hiemstra

Agenda 23 november 2021
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 16 november 2021
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.
Jaarplan Veiligheid 2022
Het college besluit in te stemmen met het jaarplein Veiligheid 2022.
Benoeming stembureau leden Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Het college besluit het voorstel aan te houden.
Benoeming leden hoofd- en centraal stembureau
Het college besluit het voorstel aan te houden.
Archeologisch onderzoek fietspad Bosweg in Strubben-Kniphorstbos
Anloo
Het college besluit het voorstel aan te houden.
MFC De Badde - verhuur aan kapsalon
Het college besluit:
1. De bereidheid uit te spreken voor een tijdelijke ontheffing van de
bestemming;
2. Een nieuwe huurovereenkomst op te gaan stellen (marktconforme
prijs), zodat MFC De Badde deze nieuwe activiteit ook op basis
van de huurovereenkomst mag uitvoeren;
3. De brief tekstueel gewijzigd te verzenden aan MFC De Badde.

Voorlopige en definitieve gunning Pleegzorg 2022 en verder
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorlopige gunning aan de vier aanbieders die
zich hebben ingeschreven op de aanbesteding Pleegzorg 2022 e.v. en die
voldoen aan de eisen zoals in deze aanbesteding gesteld;
2. De gemeente Assen over dit besluit te informeren, zodat de gemeente
Assen als penvoerder de betreffende aanbieders hierover kan informeren;
3. Deze voorlopige gunning bij geen bezwaar binnen de bezwaartermijn,
om te zetten in een definitieve gunning op 28 december 2021.

Financiële bijstellingen/ Najaarsnota 2021
Het college besluit:
1. De najaarsnota gewijzigd vast te stellen;
2. De najaarsnota voor te leggen aan de raad;
3. Een persbericht te verzenden.
Vaststellen wijzigingsplan 'Buitengebied, Smalwolde Annen'
Het college besluit het wijzigingsplan Buitengebied, Smalwolde Annen
ongewijzigd vast te stellen en deze gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage te leggen.
Beslissing op bezwaar verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Annen
Het college besluit:
1. Met inachtneming van het advies van de commissie het
ingekomen bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
2. Bezwaarde op de hoogte te stellen van de beslissing.
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Raamovereenkomst Dyslexie 2022
Het college besluit:
1. Met de huidige dyslexiezorg aanbieders jaarovereenkomsten te sluiten
voor 2022, onder gelijkblijvende voorwaarden als die vanaf 2019 gelden;
2. Voor 2022 een jaarovereenkomst af te sluiten met de dyslexiezorg
aanbieders die hebben aangegeven dyslexiezorg te kunnen en willen
leveren in de gemeente onder de op dit moment voor dyslexiezorg
geldende voorwaarden;
3. Indexering toe te passen op de huidige tarieven voor dyslexiezorg;
4. Aanbieders hierover te informeren middels brieven.
Herijking vervoersovereenkomst WMO / leerlingenvervoer
Het college besluit:
1. In te stemmen met het addendum op de vervoerovereenkomst;
2. De gemeenteraad middels een brief te informeren en deze brief
tevens in afschrift zenden aan de adviesraad sociaal domein.

Beantwoording vragen vluchtelingenwerk
Het college besluit de beantwoording van de vragen vast te stellen en te
verzenden aan de raad.
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