Besluitenlijst B&W
Datum

10-05-2022

Voorzitter

A.W. Hiemstra

Agenda 10 mei
De agenda wordt vastgesteld
Vaststelling B&W besluiten 26 april 2022
De besluitenlijst vastgesteld.
Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen
Aanbouw MFC De Spil tbv extra bergruimte De Spil en ruimte voor Stichting
Maaltijdvoorziening Gasselte
Het College besluit:
1.

Een aanbouw van 60 m2 te realiseren ten behoeve van beheersstichting
MFC De Spil (berging) en een ruimte voor Stichting Maaltijdvoorziening
Gasselte ten bedrage van (raming) € 60.000,--.

2.

De financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de
bestuursrapportage 2022.

3.

De opdracht uit te laten voeren in opdracht van de gemeente.

4.

De ruimte (van 60 m2) te verhuren aan de beheersstichting ten bedrage
van € 48 m2 exclusief BTW (€ 58,-- per m2 inclusief BTW).

5.

Afspraken met de beheersstichting vast te leggen in een addendum op de
huidige huurovereenkomst.

6.

De opgestelde conceptbrief te verzenden.

Gezondheidbeleid Aa en Hunze
Het college besluit om in te stemmen met:
1.

Het verzenden van de reactie (bijlage 3) op het advies van de Adviesraad
Sociaal Domein over het gezondheidsbeleid;

2.

Het aan de raad ter vaststelling aanbieden van het gezondheidsbeleid.

Brief provincie inzake Rijksbijdrage gebiedsfonds windpark DDMO
Het college neemt kennis van het standpunt van de provincie met betrekking
tot de toekenning van een bijdrage aan het gebiedsfonds in verband met
Windpark DDMO.
Advies met betrekking tot voorgestelde operationele strategie Groningenveld
gasjaar 2021-2022
Het college besluit:
Geen bezwaar aan te tekenen tegen het wijzigingsbesluit verhoging
Groningengasveld 2021-2022.
Wijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo'
Het college besluit:
1.

Het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hoofdstraat 3
Schoonloo’ vrij te geven voor het wettelijk vooroverleg met instanties.

2.

Over het ontwerpwijzigingsplan geen inspraak in de zin van de
Participatie- en inspraakverordening gemeente Aa en Hunze toe te
passen.

Vragenlijst Vastgoedboeken-onderzoek betreft Joods vastgoed
Het college besluit om in te stemmen met:
De onderzoeksopzet van het Drents Archief naar onteigening, doorverkoop en
rechtsherstel van Joodse eigendommen en de rol van de voormalige gemeenten
in en na WO II.
Attenta, jaarrekening 2021 en bestuursrapportage jul-dec 2021
Het college besluit om in te stemmen met:
1.

Het kennis nemen van de jaarrekening 2021 en bestuursrapportage juldec 2021 van Stichting Attenta;
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2.

Het verzenden van de reactie op de jaarrekening en bestuursrapportage
aan Attena

3.

Het verzenden van de raadsbrief inclusief de jaarrekening,
bestuursrapportage en de reactie van het college aan Attenta;

4.

Het verzenden van een afschrift van de raadsbrief aan de Adviesraad
Sociaal Domein.

Vragen mevr. Hofstede m.b.t. Handreiking Bedrijven en Milieu zonering v.w.b.
Geluidnormering Windparken
Het college besluit:
1.

Het college is van mening dat er een zorgvuldig proces is gestart met de
MER procedure voor nieuwe algemene rijksregels voor windturbineparken.

2.

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen.
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