Besluitenlijst B&W
Datum

22-03-2022

Voorzitter

Anno Wietze Hiemstra

Agenda 22 maart 2022
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten 15-03-2022
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
Bestemmingsplan Grolloërstraat Rolde (toepassen coördinatieregeling
met aangevraagde omgevingsvergunning)
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om de coördinatieregeling ex art. 3.30 Wro
toe te passen voor een bestemmingsplan en
omgevingsvergunning die betrekking hebben op de percelen
Grolloërstraat 1, 5 en 7 te Rolde;
2. In principe de bereidheid uit te spreken aan de heer C.M. om een
stukje gemeentegrond te verkopen ten behoeve van de bouw van
een supermarkt op deze percelen.

Herijken Beleidsregels Welzijnsactiviteiten
Het college besluit in te stemmen met:
1. Het voorstel voor het intrekken van een deel van de beleidsregels
Welzijnsactiviteiten 1999 en de herverdeling van de subsidiebudgetten;
2. Het uitbreiden van het leefbaarheidsfonds door het vaststellen van het
concept Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze 2022;
3. De afwijking van beleidskader Subsidies Maatschappelijk Middenveld
2021-2025;
4. Het voorstel aan de raad om de Verordening Leefbaarheidsfonds
Gemeente Aa en Hunze in te trekken.

Impuls Volkshuisvesting, subsidie Wijk v.d. Toekomst
Het college besluit:
In te stemmen met het doorbetalen aan De Volmacht van het voorschot
van 80%, namelijk
€ 107.512,- van de door de provincie Drenthe aan Aa en Hunze
verleende subsidie van
€ 134.390,-, conform het ingediende projectplan Wijk van De Toekomst,
deelgebied C.
Eenmalige energietoeslag 1e tranche
Het college keert - vooruitlopend op de definitieve aanpassing van de
Participatiewet en de ontvangst van de daarbij behorende middelen in het
gemeentefonds - de eenmalige energietoeslag al uit aan huishoudens
met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, die op 1 januari
2022 bekend waren bij WPDA.
•

De eenmalige energietoeslag ambtshalve te verstrekken als
categoriale bijzondere bijstand aan deze doelgroep, waarbij als
voorwaarde geldt dat de betreffende huishoudens ook
daadwerkelijk woonlasten hebben.

•

Stelt het uit te keren bedrag per huishouden voor vorengenoemde
doelgroep vast op € 800,-. De eerste tranche ad € 200,- wordt zo
spoedig mogelijk overgemaakt aan huishoudens die via WPDA een
Participatiewet-uitkering ontvangen en wordt voorlopig gedekt uit
de eigen middelen. De betaling van de overige € 600,- per
huishouden vullen we in, nadat we de middelen voor deze
regeling van het Rijk hebben ontvangen.

•

Voor het uitkeren van de eenmalige energietoeslag aan de overige
minima in Aa en Hunze te wachten op de definitieve
wetswijziging, kaders en het beschikbare budget vanuit het Rijk.
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Voorontwerp bestemmingsplan "Eexterveen, nieuwbouw OBS De
Kameleon op sportveld te Eexterveen"
Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde voorontwerp
bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op
sportveld te Eexterveen”;
2. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan in principe af te
zien van inspraak op grond van de Verordening participatie en
inspraak;
3. Kennis te nemen van de actuele planning;
4. De brieven vast te stellen en verzenden.

Bestemmingsplan 'Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten'
Het college besluit:
1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst,
deelgebieden C en D, Gieten’ vrij te geven voor het wettelijk
vooroverleg met instanties;
2. Over het voorontwerpbestemmingsplan geen inspraak in de zin
van de Participatie- en inspraakverordening gemeente Aa en
Hunze toe te passen;
3. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapport te maken en
in procedure te brengen.
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