Besluitenlijst B&W
Datum

02-02-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra
Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten
De besluitenlijst wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.
Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.
Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning slopen
Het college besluit:
1.

Het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit in stand te laten
onder aanvulling van de motivering.

2.

Bezwaarde, gemachtigde van bezwaarde en vergunninghouder
middels brieven in kennis te stellen van de beslissing.

Toekomst huisvesting basisschool De kameleon.
Het college besluit:
1. Het haalbaarheidsonderzoek “renovatie of vervangende nieuwbouw
basisschool De Kameleon Eexterveen” voor kennisgeving aan te

nemen;

2. De raad het haalbaarheidsonderzoek “renovatie of vervangende

nieuwbouw basisschool De Kameleon Eexterveen” ter kennisneming
aanbieden middels raadsvoorstel;

3. De raad voor te stellen in te stemmen met vervangende nieuwbouw
van basisschool de Kameleon in Eexterveen;

4. De raad voor te stellen het voor de vervangende nieuwbouw

geraamde investeringsbedrag van € 1.696.000 mee te nemen bij het
vaststellen van de begroting 2022 en de kapitaallasten ad € 50.880
te dekken uit het budget onderwijshuisvesting;

5. De raad voor te stellen voor de bijkomende kosten van

aanpassing/optimalisatie parkeervoorzieningen en sportveld een

bedrag van € 160.000 mee te nemen in de begroting 2022 en de
kapitaallasten ad € 4.800 mee te nemen in de begroting 2022;

6. In te stemmen met bijgevoegd projectplan en planning van
basisschool de kameleon in Eexterveen.

7. Separaat traject op te starten over de toekomst van de huidige
school.

8. Actief te communiceren over de genomen besluiten naar inwoners en
betrokkenen.

Regionale Energie Strategie Drenthe
Het college besluit:
1.

Middels tekstueel gewijzigde brief ons bezwaar duidelijk te maken
over het maximeren van ‘zon op land’ door de POV van de provincie
Drenthe.

2.

Een afschrift van de brief te sturen naar de gemeenteraad en
Provinciale Staten.

Dorpsbelangen informeren over Regionale Energie Strategie
Het college besluit:
1.

Om door middel van een brief dorpsbelangen uit te nodigen voor
een bijeenkomst over de energietransitie.

2.

De uitnodiging ook te versturen aan de raad.

Decembercirculaire 2020
Het college neemt kennis van de uitkomsten van decembercirculaire 2020
en verzoekt om een status-update ten aanzien van de Corona kosten en
tegemoetkomingen.
Schriftelijke vragen CDA- Buslijn 51
Het college besluit:
De schriftelijke vragen van het CDA over buslijn 51 door middel van een
brief te beantwoorden.
Vaststelling bestemmingsplan Balloo 34
Het college besluit:
1.

De raad te adviseren om het bijgaande bestemmingsplan ‘Balloo,
Balloo 34’ gewijzigd vast te stellen, conform het vast te stellen
bestemmingsplan dat aan de raad bij de adviesnota wordt
aangeboden;

2.

De raad te adviseren om geen exploitatieplan vast te stellen.
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Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire
Het college besluit:
1.

De machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden
te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire te
ondertekenen.

2.

De verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het
portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de
gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde te ondertekenen.

3.

Stichting Attenta te machtigen tot uitoefening van de in de
machtiging genoemde werkzaamheden.

Muurschildering Albrechttunnel Gieten
Het college besluit:
1.

In te stemmen met het voorstel om een muurschildering aan te
brengen in de Albrechttunnel

2.

Een eenmalige bijdrage van € 5.000,- voor de realisatie beschikbaar
te stellen

Onafhankelijke cliëntondersteuning 2021
Het college stemt in met:
1.

Het kennis nemen van het contracteren van twee aanbieders voor
onafhankelijke cliëntondersteuning;

2.

Het onderzoeken naar alternatieve mogelijkheden voor
onafhankelijke cliëntondersteuning, maar niet als
"koplopergemeente";

3.

De leden van de raad en Adviesraad Sociaal Domein te informeren
over deze ontwikkelingen door middel van een brief.

Pagina 3

