Besluitenlijst B&W
Datum

31-03-2020

Vaststelling B&W besluiten d.d. 24 maart 2020
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Benoemingsbesluit leden regionale geschillencommissie. R O
Het college besluit te benoemen als leden en voorzitter van de regionale
geschillencommissie:


De heren H. de Wit en M. Bruinsma als lid en plaatsvervangend lid
namens de werkgevers



De heren J. Grobben en R. Mol als lid en plaatsvervangend lid namens
de werknemers



De heer B. Abbing als voorzitter.

Beleid kleine windmolens. R O
Het college besluit:
1. In te stemmen met het opstellen van een facetbestemmingsplan om
de plaatsing van kleine windmolens (ashoogte van maximaal 15
meter) mogelijk te maken binnen het bouwblok van agrarische
bedrijven.
2.

de raad te informeren middels tekstueel gewijzigde brief.

Beantwoording vraag missie en visie RUD uit raadsvergadering. O
Het college besluit:
De raad via de brief te informeren over de procedure met betrekking tot
het wijzigen van de missie en visie van de RUD Drenthe.
Uitwerking maatregelenpakket ondernemers. O
Het college stelt het maatregelenpakket voor ondersteuning van
ondernemers vast.

Start voorbereidingsproces renovatie/ nieuwbouw openbare basisschool
obs De Kameleon. O
Het college besluit:
1. Het voorbereidingsproces voor renovatie/ nieuwbouw van obs De
kameleon te starten, door het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet van € 100.000,-;
2. Overeenkomstig het verzoek van Stichting PrimAH te besluiten dat de
gemeente het bouwheerschap op zich neemt;
3. Een procesbegeleider aan te stellen van (voorlopig) 4 uur per week,
waarbij de kosten gedekt worden uit het bovengenoemd
voorbereidingskrediet;
4.

De (concept)beschikking te verzenden aan Stichting PrimAH.

Aangepaste verordening Jeugdwet en Wmo. R O
Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijzigingen voor de concept verordening
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze
2020;
2. De concept verordening ter advisering voor te leggen aan de
adviesraad Sociaal Domein.
Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
ten aanzien van Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS). R O
Het college stemt in met:
1.

het aanpassen van de Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS), per
1 mei 2020, in een maatwerkvoorziening en deze onder te brengen
als hoofdresultaat “schoon en leefbaar huis” in de resultatenmatrix
2020 en deze wijziging door te voeren in de verordening
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp;

2.

de aangepaste verordening voor leggen aan de raad en in te stemmen
met het concept raadsvoorstel.
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