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Contouren AndersOmDoen. R C OR O
Het college besluit het advies aan te houden.
Beslissing op bezwaar Julianalaan gasselte. O
Het college besluit conform advies:
1. Bezwaar aangaande verleende omgevingsvergunning ter hoogte
Julianalaan 5 te Gasselte kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Bezwaarmaker te informeren d.m.v. bijgevoegde conceptbrief.
Vaststelling bestemmingsplan "Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 /
Zandvoorterweg, seniorenwoningen". R O
Het college besluit conform advies:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Vaststelling
bestemmingsplan "Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 /
Zandvoorterweg, seniorenwoningen” ongewijzigd vast te stellen.
2. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen.
Vragen PvdA-fractie Aa en Hunze n.a.v. berichtgeving verkoop voormalig
hotel Braams Gieten. O
Het college besluit de vragen van de PvdA-fractie Aa en Hunze van 15
mei 2019 te beantwoorden door middel van tekstueel gewijzigde brief.
Aanvraag subsidie realiseren pannakooi schoolplein sws Oostermoer
Gieterveen. O
Het college besluit conform advies;
1. De subsidieaanvraag voor het realiseren van een pannakooi op het
schoolplein af te wijzen.
2. Uitgaande brief tekstueel gewijzigd uit te doen.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 R O
Het college besluit:
1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 vast te stellen.
2. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 ter informatie aan te
bieden aan de raad.
Uurtarief uitvoering RMC en kwalicatieplicht 2019 en dekkend maken
begroting. O
College besluit conform advies:
1. Het uurtarief voor uitvoering van RMC en kwalificatieplicht voor 2019
vast te stellen op € 85,35 per uur en de jaren daarna dezelfde
berekeningssystematiek te hanteren.
2. Het RMC tekort van € 112.361,00 voor 2019 en 2020 te dekken door
de bestaande voorziening RMC in te zetten, deze bedraagt € 303.442,00.
3. Het RMC tekort van € 112.361,00 vanaf 2021 te dekken door middel
van een structurele bijdrage per regiogemeente op basis van de landelijke
verdeelsleutel voor de kwalificatieplicht-middelen. Dit betekent voor Aa
en Hunze een bijdrage van €13.515,00 (aandeel 12 %).
4. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de post ‘centrale opvang
vroegtijdig schoolverlaters (6.058.05.25).
Jaarstukken 2018. R O
Het college besluit het advies aan te houden.
Begrotingstoezicht provincie. O
Het college besluit conform advies om:
1. Het oordeel over het begrotingstoezicht 2019 door de provincie
Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
2. De gemeenteraad per gewijzigde brief te informeren over het oordeel
over het begrotingstoezicht 2019 door de provincie Drenthe.
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de Klijnsmagelden. O
Het college besluit conform advies om in te stemmen met de
beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over de
Klijnsmagelden.
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Jaarrekening en Jaarverslag 2018 Icare JGZ 0-4 jarigen. R O
Het college besluit conform advies:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Icare
JGZ 0-4 jarigen.
2. De subsidie van 2018 definitief vast te stellen op € 319.885,00.
3. Icare JGZ middels bijgevoegde beschikking te informeren.
4. Jaarverslag en verantwoording subsidie 2018 in een raadsvoorstel ter
kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.
Raadsvragen fractie PvdA vertrekregeling directeur-bestuurder Attenta.
O
Het college besluit conform advies om de brief van de fractie PvdA over
de vertrekregeling van de directeur-bestuurder Stichting Attenta te
beantwoorden met de bijgevoegde tekstueel gewijzigde conceptbrief
Stichtig Attenta jaarrekening 2018 en subsidie 2019. R O
Het college besluit conform advies:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van stichting Attenta.
2. Kennis te nemen van de begroting 2019 van stichting Attenta.
3. Het verstrekken van een subsidie van in totaal € 2.637.480,00 voor de
periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 aan Attenta middels
de bijgevoegde subsidiebeschikking.
4. Het verruimen van de egalisatiereserve waarmee het restant op de
jaarrekening 2018 kan worden meegenomen in de begroting 2019.
5. Het incidenteel verstrekken van extra budget van €115.804,00 voor
2019.
6. Het verzoek voor uitstel van de subsidieaanvraag 2020 voor Stichting
Attenta tot uiterlijk 15 juli 2019.
7. De raad ter kennisgeving de jaarrekening 2018 en begroting 2019 aan
te bieden middels het bijgevoegde raadsvoorstel.
Volmachtverlening ondertekening intentieverklaring tot samenwerking in
arbeidsmarktregio in kader van actieplan "Perspectief op Werk". O
Het college besluit conform advies:
1. Volmacht te verlenen aan de heer R. Leemrijse, wethouder van de
gemeente Assen voor het ondertekenen van de intentieverklaring tot
samenwerking met partners in de arbeidsmarktregio Groningen en
Noord-Drenthe in kader van actieplan “Perspectief op Werk“.
2. Kennis te nemen van het actieplan “Perspectief op Werk”.
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Laadinfrastructuur Q link 5 te Annen
Het college besluit conform advies:
1. Het voorstel van het Qbuzz en het OV-bureau Groningen/Drenthe voor
het realiseren van laadmogelijkheden voor elektrische bussen bij de
eindhalte van Qlink5 aan de Anloerweg te Annen af te wijzen.
2. Met de bijgevoegde brief er bij Qbuzz op aan te dringen
laadmogelijkheden te realiseren bij de aansluiting van Annen op de N34
en daartoe in overleg te gaan met provincie Drenthe.
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