Besluitenlijst B&W
Datum

07-12-2021

Voorzitter

De heer Anno Wietze Hiemstra

Agenda 7 december 2021
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 30 november 2021
Het college stelt de besluitenlijsten vast.
Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.
Aansluiting wandelknooppunten netwerk
Het college besluit om het voorstel aan te houden.
Administratieve begrotingswijzigingen 2021
Het college besluit de administratieve begrotingswijzigingen van het
begrotingsjaar 2021 vast te stellen en te ondertekenen.
Stichting Attenta, jaarrekening 2020, bestuursrapportage en begroting
2022
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, de
bestuursrapportage januari – juli 2021 en de begroting 2022 van
Stichting Attenta;
2. De subsidiebeschikking 2022 en een reactie te zenden aan
Attenta;
3. De raad te informeren middels een brief.

Raamovereenkomst 2022 – 2023 en Uitvoeringsovereenkomst 2022 GKB

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raamovereenkomst uitvoering materiële
deel van de integrale schuldhulpverlening met de Gemeentelijke
Kredietbank (GKB) voor 2022-2023;
2. In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2022 met de GKB
voor de uitvoering van uitvoering materiële deel van de integrale
schuldhulpverlening in de gemeente Aa en Hunze in het jaar
2022;
3. Kennis te nemen van het Basisdienstenboek 2022 van de GKB, dat
als basis dient voor de Uitvoeringsovereenkomst 2022.

Convenant Cultuurbeleid 2022 - 2024 Drentse gemeenten en de
provincie Drenthe
Het college besluit:
1. In te stemmen met het convenant tussen de provincie Drenthe en de
Drentse gemeenten op het beleidsterrein Cultuur voor de periode 2022 2024.
2. De portefeuillehouder Cultuur te mandateren om het convenant
namens het college van B&W te tekenen.
Subsidie Jeugdfonds Sport en Cultuur 2022
Het college besluit:
1. Het verzoek tot subsidie 2022 a € 45.000,- af te wijzen;
2. In te stemmen met het toekennen van een subsidie voor 2022 a €
20.000,-;
3. In te stemmen met het overhevelen van het overschot van 2021
(verwacht ca € 17.000,-) naar 2022;
4. Jeugdfonds Sport en Cultuur te informeren middels een brief.
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Inspectierapporten zorgbureau Embrace en GGZ Drenthe/DAAT
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de inspectierapporten inclusief het hierin
geformuleerde advies naar aanleiding van het onderzoek zoals
deze door de toezichthouders zijn geformuleerd. Het betreft de
volgende aanbieders: 1. Zorgbureau Embrace, 2. GGZ DrentheDAAT locatie DAC de ‘Vermeer’;
2. Kennis te nemen van de zienswijzen van de aanbieders en de
verstuurde bestuurlijke besluiten.
Herbenoeming lid Raad van Toezicht stichting PrimAH
Het college besluit het voorstel tot herbenoeming van mevr. K. WeeningWedzinga in de Raad van Toezicht van Stichting PrimAH ter
besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
Onafhankelijke cliëntondersteuning 2022
Het college stemt in met het projectplan “vernieuwde onafhankelijke
cliëntondersteuning 2022”.
Verdeling provinciale subsidie 'Opstart culturele activiteiten'
Het college besluit de toegekende provinciale subsidie ‘Opstart culturele
activiteiten’ te verdelen onder 11 culturele organisaties uit Aa en Hunze
die een cultureel jaarprogramma bieden, volgens voorgesteld
verdeelsleutel.
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