Besluitenlijst B&W
Datum

21-04-2020
Vaststelling B&W besluiten d.d. 14 april 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Verkeersbesluit aanwijzen bushalte Anlooërweg Annen. O
Het college besluit een bushalte aan te wijzen op de Anlooërweg te
Annen.
Concept bestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines buitengebied’. O
Het college besluit:
Het concept bestemmingsplan, met een tekstuele aanvulling, vrij te
geven voor overleg met instanties zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening.
Dorpsinitiatieven: Dorpsommetjes en activiteiten ten behoeve van de
bestrijding van de eikenprocessierups. O
Het college besluit conform advies:
1. Dorpsbelangen Eexterveen een subsidie toe te kennen van € 4.975
voor het onderhoud van de dorpsommetjes in Eexterveen.
2. Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen een subsidie toe te kennen
van € 5.272 voor aanschaf voor klepelmaaier, nestkastmaterialen en
bloembollen.
3. De subsidies als volgt te dekken:
- uit het leefbaarheidsfonds de bijdrage aan Dorpsbelangen Eexterveen en de bijdrage aan Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen
voor de activiteiten ter bestrijding van de eikenprocessierups;
- uit de regeling Vitaal Platteland-dorpsinitiatieven de bijdrage voor
de klepelmaaier van Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen.
Bestemmingsplan Lienstukken Zuid Grolloo. R O
Het college besluit om:
1. de raad te adviseren middels tekstueel aangepast voorstel om het
bestemmingsplan met de plannaam ‘Bestemmingsplan Grolloo,
Lienstukken–Zuid’, met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.
1680.BPLienstukkenZd’ en de ondergrond grootschalige basiskaart
(GBK) (2016-04-21) gewijzigd vast te stellen, conform ‘Notitie
zienswijzen ontwerp ‘Bestemmingsplan Grolloo, Lienstukken–Zuid’;
2. de raad te adviseren om geen exploitatieplan vast te stellen;

3. in te stemmen met de Allonge II bij de ‘Samenwerkingsovereenkomst
bestemmingsplan Grolloo: woningbouwlocatie Lienstukken Zuid te
Grolloo’.
Inkoop ondersteuning professionals door Yorneo. O
Het college besluit:
1. Ondersteuning van professionals binnen de kinderopvang/BSO (vroeg
erbij (blijven)) en basisonderwijs (YOOP) voort te zetten in 2020 en
hiervoor opdracht te geven aan Yorneo.
2. De ondersteuning binnen het basisonderwijs (YOOP) uit te breiden,
binnen hetzelfde budget, naar een andere basisschool in de
gemeente.
3. De kosten € 44.965,- ten laste te brengen van het Jeugdhulpbudget
interventieniveau 1 t/m 3.
4. In te stemmen met de opdrachtbrief en deze te verzenden aan
Yorneo.
5. Na opdrachtverlening de opdracht te publiceren op TenderNed.
6.

De effecten te monitoren en in 2020 te evalueren.

Beslissing op bezwaar, maatwerkvoorziening Wmo. O
Het college besluit:
1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, het
bezwaarschrift gegrond te verklaren, en de bestreden beslissing met
een hoger PGB-bedrag en een verbeterde motivering in stand te laten.
2. Een vergoeding toe te kennen van € 1050 voor het beroepsmatig
verlenen van rechtsbijstand.
3. Bezwaarde middels de bijgevoegde conceptbrief van uw beslissing in
kennis te stellen.
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