Besluitenlijst B&W
Datum

30-06-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer 1-48

Agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten d.d. 23 juni 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Subsidie Rondom Magnus - Speulkoel.
Het college besluit conform advies:
1. Stichting Rondom Magnus een subsidie van € 4.000 toe te kennen
voor aanpassing podiumvloer en -overkapping van de Speulkoel.
2. De subsidie te dekken uit de regeling Vitaal Plattelanddorpsinitiatieven.
3. Stichting Rondom Magnus schriftelijk te informeren middels de brief.
Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan 2018
voor zoutwinning door Nedmag. R
Het college besluit conform advies:
1. Een zienswijze in te dienen bij de minister van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 2018
voor zoutwinning door Nedmag;
2. De raad middels de ontwerpbrief te informeren over de ingediende
zienswijze en andere actuele mijnbouw ontwikkelingen;
3. Het persbericht doen uitgaan.
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen".
Het college besluit conform advies om:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied,
Kruisweg 1 te Eexterveen”;
2. Onderhavig ontwerp wijzigingsplan op basis van artikel 3.6, lid c. Wro
gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. Te accepteren dat toekomstige bewoners van de 2 nieuwe woningen
gaan wonen binnen de 100% letaliteitszone;
4. De conceptbrief vast te stellen en verzenden.

Verkoop gemeentegrond Veldstukken 2 Eext.
Het college besluit conform advies:
1. Het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond aan de
westzijde van Veldstukken 2 te Eext toe te wijzen.
2. De grond aan te bieden voor € 100,- p/m², excl. BTW en k.k.
Concept brief beantwoording vragen van de fractie PvdA inzake
actualisering Nota Grondbeleid.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de tekstueel gewijzigde conceptbeantwoordingsbrief aan de fractie van de PvdA;
2. Na akkoord portefeuillehouders zo snel mogelijk de brief uit doen.
Verzoek aankoop gemeentegrond Telgenkamp 12 en 17 te Rolde.
Het college besluit:
1. Het verzoek tot aankoop van de stroken gemeentegrond Telgenkamp
12 en 17 te Rolde af te wijzen;
2. De huurovereenkomst van Telgenkamp 12 te continueren tot het
overlijden of verhuizing van de huidige eigenaar;
3. De uitgaande brief gewijzigd uit doen gaan.
Beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
2020 en het Convenant Voor- en vroegschoolse educatie
Het college besluit conform advies:
1. De beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) 2020 vast te stellen;
2. In te stemmen met het convenant Voor- en vroegschoolse educatie;
3. Het convenant Voor- en vroegschoolse educatie door de VVE –
partijen te laten ondertekenen;
4. De raad te informeren per raadsbrief.
Contracten Wmo hulpmiddelen.
Het college stemt in met:
1. het aangaan van een overeenkomst voor overname van het contract
hulpmiddelen van HMC door Kersten BV voor de periode van 1,5 jaar,
onder dezelfde condities en voorwaarden;
2. het aangaan van een overeenkomst voor verlengen van het contract
hulpmiddelen met Welzorg met ingang van 1 januari 2021 voor de
periode van 1 jaar, onder dezelfde of betere condities en voorwaarden
dan de huidige overeenkomst met Welzorg;
3. nieuwe toekenningen voor hulpmiddelen alsmede het onderhouden
en aanpassen hiervan evenredig te verdelen over beide partijen;
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4. het verkennen en uitwerken van een nieuwe aanbesteding van de
hulpmiddelen ingaande 1 januari 2022;
5. het informeren van de Raad en de adviesraad Sociaal Domein over
bovenstaande middels brieven.
Definitieve startnotitie Nieuwkomers in Aa en Hunze (invoering Wet
Koolmees 2021).
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein op
de concept startnotitie ‘Nieuwkomers in Aa en Hunze: van inburgeren
tot participatie’;
2. In te stemmen met de definitieve notitie waarbij uitvoering plaats
moet vinden binnen de rijksmiddelen;
3. In te stemmen met de brief aan de adviesraad.
Subsidieaanvraag 2021 Stichting Attenta.
Het college:
1. neemt kennis van de begroting 2021 van Stichting Attenta;
2. besluit de gewenste verhoging te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2021;
3. stemt in met het continueren van de garantstelling van maximaal
€ 50.000 indien de kosten voor vervanging bij ziekte hoger uitvallen
dan de € 100.000,- die in de begroting is opgenomen, voor 2021;
4. stemt in om de tekstueel gewijzigde brief uit te doen gaan;
5. vraagt de evaluatie én de opdrachtformulering aan Attenta op korte
termijn aan te leveren voor bespreking in het college.
Subsidieverzoek Stichting Walkyre Echo's.
Het college besluit conform advies:
Geen subsidie toe te kennen aan Stichting Walkyre Echo's ten behoeve
van de theaterproductie 'Noord'.
Wabo VTH-jaarverslag 2019.

R

Het college besluit:
1. Het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo
2019 vast te stellen.
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad en de
provincie.
3. Kennis te nemen van het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht Wabo
2019.
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Subsidie Stichting Dorpshuis Eext.
Het college besluit conform advies:
1. Stichting Dorpshuis Eext een subsidie van € 7.500 toe te kennen ten
behoeve van aanpassingen voor een functieverbreding van het
dorpshuis.
2. De subsidie te dekken uit de regeling Vitaal Plattelanddorpsinitiatieven.
3.

Stichting Dorpshuis Eext schriftelijk te informeren middels de brief.

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Bibliotheekwerk Aa en Hunze. R
Het college besluit conform advies:
1. Jaarrekening en jaarverslag 2019 van Biblionet Drenthe voor
kennisgeving aan te nemen;
2. De definitieve subsidie voor 2019 vast te stellen op € 464.300,(subsidie is exclusief de provinciale bijdrage van
€ 100.000,-);
3. In te stemmen met het voorstel om voor het restant van de boekwinst
pand Annen zijnde:
€ 125.000,- de reserve ‘Beleidsplan 2020 – 2021’ in te stellen;
4. Biblionet Drenthe de opdracht te geven om in 2020 in samenspraak
met de gemeente een plan op te stellen voor de inzet van deze
reserve;
5. Een subsidie van € 477.193,- (inclusief inzet Taalhuis) toe te kennen
aan Biblionet Drenthe voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze voor
het jaar 2021;
6. De beschikking jaarverslag en jaarrekening 2019 en subsidie 2021 te
doen uitgaan;
7. De jaarrekening en jaarverslag 2019 en begroting 2021 ter
kennisname voor te leggen aan de raad.
Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Stichting ICO. R
Het college besluit conform advies:
1. Jaarverslag en jaarrekening 2019 van Stichting ICO voor kennisgeving
aan te nemen.
2. De definitieve subsidie 2019 voor Stichting ICO vast te stellen op
€ 166.362,-.
3. Voor 2021 een voorlopige subsidie van € 169.804,- toe te kennen
aan Stichting ICO.
4. In te stemmen met het overzicht van producten en diensten 2021.
5. Stichting ICO via concept beschikking te informeren over dit besluit.
6.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van
Stichting ICO ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Verlenging maatregelen Corona voor doelgroepenvervoer Publiek vervoer.
Het college besluit conform advies:
1. In te stemmen met de verlenging van de huidige 80% regeling
bevoorschotting tot 1 juli 2020.
2. De uitvoering van de bevoorschotting tot 1 juli 2020 bepalen op de
vastgestelde 80% regeling voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni
2020 met referentieweek 10 van het jaar 2020.
3. In te stemmen om voor de periode 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 de
huidige 80% regeling bevoorschotting te continueren voor het WMO
doelgroepenvervoer waarbij de referentieperiode wordt bepaald op de
gemiddelde maandomzet van de periode juli 2019 tot en met
september 2019 verhoogd met indexering van 6,7%.
4. De vervoerders in kennis te stellen van uw besluit.
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