Besluitenlijst B&W
Datum

08-03-2022

Voorzitter

Anno Wietze Hiemstra

Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 1 maart 2022
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.
Grondbeleid
Het college besluit om het voorstel aan te houden.
Beantwoording schriftelijke vragen verkoop huurwoningen
Het college besluit om de brief met de antwoorden op de schriftelijke
vragen van CGB over de verkoop van huurwoningen aan de raad te
verzenden.
Sturingsmonitor 2022
Het college besluit:
1. Met enkele tekstuele wijzigingen in te stemmen met de
Sturingsmonitor en de aanbiedingsbrief.
2. De raad voor te stellen om:
a. het jaarverslag 2021 vast te stellen;
b. in te stemmen met de in de ‘Vooruitblik 2023’ benoemde
resultaten en activiteiten;
c. de financiële kadernota vast te stellen;
3. Het persbericht tekstueel gewijzigd vast te stellen.
Schriftelijke vragen mestopslag
Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden middels
een brief.

Beschermd Wonen & Maatschappelijke opvang NvO en regiosplitsing
Het college stemt in met:
1. Het besluit handhaven om de regio Assen voor beschermd wonen
en maatschappelijke opvang informeel te splitsen in twee regio’s
te weten Zuidwest Drenthe (Hoogeveen, De Wolden, Meppel en
Westerveld) en Noord- en Midden-Drenthe (Aa en Hunze, Assen,
Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo);
2. Het vaststellen van de ingangsdatum van informele splitsing op
1 januari 2026;
2. Na de informele splitsing, 1 januari 2026, de gemeente
Hoogeveen aan te wijzen als centrumgemeente in Zuidwest
Drenthe voor het historisch bestand beschermd wonen en de
maatschappelijke opvang;
3. Af te zien van de informele splitsing per 1 januari 2026 als er
geen overeenstemming is over de verdeling van de middelen
historisch bestand beschermd wonen en MO en de afspraken over
de wijze waarop administratieve lasten worden beperkt zoals
opgenomen in de NVO;
4. De afspraken zoals beschreven in bijgaande Norm van
Opdrachtgeverschap vast te stellen;
5. De leden van de raad te informeren met een raadsbrief en de
leden van de Adviesraad sociaal domein (ASD) te informeren met
een brief.
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