Besluitenlijst B&W
Datum

12-10-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra

Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten d.d. 5 oktober 2021
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen
Er zijn geen uitnodigingen.
Toezicht & Handhaving Sociaal domein
Het college stemt in met:
1. Het toezicht- en handhavingsbeleid Wmo 2015 en Jeugdwet;
2. Om de aangepaste Verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2020 voor te leggen aan de raad voor
besluitvorming;
3. De aangepaste Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2020 gemeente Aa en Hunze;
4. De verzending van de conceptbrief aan de leden van de raad en
Adviesraad sociaal domein ter informatie over de resultaten van het
'Project Zorgdragen voor Toezicht';
5. De concept brief aan de Adviesraad sociaal domein als reactie op het
advies ten aanzien van voorgestelde aanpassingen.
Belastingvoorstellen 2022 en 2023
Het college besluit wethouder Lambert te mandateren om de
belastingvoorstellen en belastingverordeningen vast te stellen en voor te
leggen aan de Raad.
Vaststellen beleidsregels giften Participatiewet
Het college besluit de beleidsregels giften Participatiewet gemeente Aa en
Hunze vast te stellen.

Waardedaling mijnbouw
Het college besluit:
1. De raadsvragen van Gemeentebelangen over de waardedalingsregeling
van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) met een brief te
beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving naar de overige fracties te verzenden.
Subsidie voor verduurzaming en modernisering van technische
installaties De Amer
Het college besluit:
1. Stichting De Amer een subsidie van € 10.000 toe te kennen voor de
verduurzaming en modernisering van technische installaties;
2. De subsidie te dekken uit de regeling Vitaal Plattelanddorpsinitiatieven;
3. Stichting De Amer schriftelijk te informeren middels een brief.
Vergunning fietspad Bosweg Anloo door Strubben-Kniphorstbos
Het college besluit:
1. De vragen van de fractie PvdA middels een brief te beantwoorden:
2. De gemeenteraad over de verleende vergunning schriftelijk te
informeren.
Subsidieverantwoording 2020 Impuls Welzijn
Het college besluit:
1. De jaarrekening en de subsidieverantwoording 2020 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Het definitieve subsidiebedrag 2020 vast te stellen op €
1.424.000,-. (met toepassing van de hardheidsclausule);
3. De jaarstukken ter kennisneming aan te bieden aan de
gemeenteraad.
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