Besluitenlijst B&W
Datum

15-03-2022

Voorzitter

Anno Wietze Hiemstra

Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 8 en 9 maart 2022
De besluitenlijsten van 8 en 9 maart 2022 worden ongewijzigd
vastgesteld.
Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.
Benoemen 2 leden welstandscommissie
Het college besluit om het voorstel aan te houden.

Jaarverslag 2021 Kwaliteitsteam NMD
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van het Kwaliteitsteam
Wmo en Jeugdwet van de gemeenten in Noord- en Midden
Drenthe;
2. Het jaarverslag na aanpassing van de begeleidende brief ter
kennisneming te versturen aan de gemeenteraad.
Bestemming middelen decembercirculaire 2021
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om van de extra middelen die nu eenmalig
voortvloeien uit de decembercirculaire 2021 een deel over te
hevelen naar 2022 en als volgt te bestemmen:
• € 16.000 ten behoeve van de invoering van de Wet
Kwaliteitsborging Bouw (WKB)
• € 46.000 voor noodlijdende instellingen op het gebied van
kunst en cultuur
• € 17.000 voor de aanschaf van een applicatie ten behoeve van
de Wet Inburgering

• € 112.000 reserveren voor het oplossen van problemen op het
gebied van de interne en externe dienstverlening;
2. De raad voor te stellen de extra middelen ten behoeve van het
sociaal domein ad € 80.000 te betrekken in de afrekening van de
uitgaven binnen het sociaal domein over 2021;
3. De daarna nog resterende gelden te betrekken in het
jaarrekeningresultaat over 2021 en;
4. Voor zover de extra middelen een structureel karakter hebben de
toevoeging te betrekken bij de totstandkoming van de
begrotingen voor volgende jaren.
Stand van zaken en ontwikkelingen mijnbouwactiviteiten
Het college besluit in te stemmen met de opgestelde brief aan de raad
over ontwikkelingen mijnbouw.
Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek bomenkap Germondylaan
Nooitgedacht
Het college besluit:
1. Met inachtneming van het advies van de commissie
bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het
bestreden besluit in stand te laten en de proceskosten niet te
vergoeden;
2. Bezwaarmakers en betrokkenen op de hoogte te stellen van de
onder 1 genoemde beslissing.

Erkennen waterbodemkwaliteitskaart PFAS
Het college besluit de waterbodemkwaliteitskaart PFAS te erkennen als
bewijsmiddel in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
Machtiging Arbeidsmarktregio (gem. Groningen) 3e steun en
herstelpakket COVID
Het college besluit het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Groningen te machtigen om de kosten voor de voorzieningen
conform artikel 19, 20 en 21 van de Tijdelijke regeling aanvullende
crisisdienstverlening COVID-19 in rekening te brengen bij de kassier van
het UWV.
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Invoering fluctuatieschema en beschikbaarheidsbijdrage Wmo vervoer en
Leerlingenvervoer
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de toepassing van de Groei- Krimpregeling
per 1 januari 2022 voor Wmo/Hub-vervoer conform Bijlage I van
de Vervoerovereenkomst onder artikel 4.1;
2. Het Addendum II, onderdeel van de vervoersovereenkomst tussen
de gemeente Aa en Hunze en het Publiek Vervoer, vast te stellen
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Frisse Start Aa en Hunze 2022
Het college besluit:
1. De subsidieaanvraag in te dienen bij "Subsidieregeling Frisse
doorstart na corona provincie Drenthe 2022";
2. De "Subsidieregeling Frisse Start Aa en Hunze 2022" vast te
stellen.
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