Besluitenlijst B&W
Datum
Voorzitter

26-10-2021
De heer Anno Wietze Hiemstra

Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten dd. 12 oktober 2021
De besluitenlijsten worden gewijzigd vastgesteld.
Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.
Ontwerpbesluit weigering onttrekking openbare weg 't Loeg te Anderen
Het college besluit:
1. Het ontwerpbesluit inhoudende het weigeren van het verzoek van 31 mei 2021
tot het onttrekken van de weg ’t Loeg, percelen R 676 en R 675, te Anderen aan
de openbaarheid, vast te stellen;
2. Het ontwerpbesluit voor een periode van zes weken vanaf publicatie ter inzage
te leggen.
Basisschool De kameleon in Eexterveen, Locatiekeuze nieuwbouw
Het college besluit:
1. Op basis van de “Analyse locatiekeuze nieuwbouw basisschool De Kameleon
Eexterveen – oktober 2021” variant 1 als voorkeurs locatie aan te wijzen;
2. In te stemmen met een tekstueel gewijzigde brief aan omwonenden De
Kameleon;
3. In te stemmen met een tekstueel gewijzigde brief aan de gemeenteraad;
4. In te stemmen met een tekstueel gewijzigd persbericht;
5. De informerende brief aan omwonenden persoonlijk te bezorgen;
6. De informerende brief aan de raad via de griffie te verzenden.
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
Het college besluit:
1. Het college verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat de scholen in
de regio Midden Drenthe een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen hebben
gemaakt en dat dit
voor 1 november wordt ingediend bij het ministerie van OCW;
2. In te stemmen dat wethouder B. Luinge als verantwoordelijk wethouder
namens het college de verklaring over het gevoerde OOGO op basis van art.74a
lid 5 WVO ondertekent.
Communicatie- en actieplan reductie afval en kosten
Het college besluit
1. De raadsbrief ‘update resultaten PMD controle’ ter kennisgeving aan te
nemen;
2. De brief aan te bieden aan de raad tijdens de raadsvergadering van 10
november 2021.

Bibliotheek Aa en Hunze- Beantwoording gestelde vragen tijdens
raadsbehandeling
Het college besluit de vragen vanuit de raad middels een brief te beantwoorden.
Septembercirculaire 2021
Het college besluit de raad middels een tekstueel gewijzigde brief te informeren
over de uitkomsten van de septembercirculaire 2021.
Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks energiestijging
Het college besluit de vragen van de fractie van GroenLinks te beantwoorden
middels een tekstueel gewijzigde brief.
Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris
Het college besluit:
1. In te stemmen met de benoeming van de heer R.L.H Schoonderbeek als
gemeentesecretaris/algemeen directeur;
2. De heer R.L.H. Schoonderbeek met ingang van 1 december 2021 aan te
wijzen als gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Wijziging APV, as verstrooiing
Het college besluit om aan de gemeenteraad voor te stellen om artikel 5.36 van
de APV van 2020 zodanig te wijzigen dat geen ontheffing benodigd is voor het
incidenteel verstrooien van as.
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