Besluitenlijst B&W
Datum

09-06-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Kamer 1-48

Agenda.
Het college stelt de agenda vast.
Vaststelling B&W besluiten d.d. 2 juni 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Subsidieverzoek Sterk uit Armoede.
Het college besluit:
1. Het subsidieverzoek Sterk uit Armoede af te wijzen;
2. In te stemmen met digitale ondertekening en verzending van de
conceptbrief.
Herijking Welstandsnota.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van conceptnota ‘Welstandsbeleid Aa en
Hunze 2020’ en deze vrij te geven voor inspraak;
2. In te stemmen met het jaarverslag 2019 Welstandscommissie Aa en
Hunze;
3. Het jaarverslag aan te bieden aan de raad.
Financiële bijstellingen 2020. R
Het college besluit om:
De Voorjaarsbijstellingen 2020 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Voorstel tot vaststelling Jaarstukken 2019. R
Het college besluit om:
1. De raad voor te stellen de jaarstukken over het jaar 2019 vast te
stellen;
2. De raad middels tekstueel gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen om
met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2019 in
te stemmen;
3. Controleverklaring ter informatie brengen aan de raad (vertrouwelijk);

4. Jaarverslag archief en informatiebeheer 2019 ter informatie te
brengen aan de raad;
5. Persbericht tekstueel gewijzigd na akkoord portefeuillehouder doen
uitgaan.
Globale beschouwing financiële positie AA en Hunze.
Aangehouden.
Ontwerp bestemmingsplan Kleinschalige Windturbines.
Het college besluit conform advies om:
1. het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te
leggen voor een ieder, na verwerking van de opmerkingen die in dit
advies zijn opgenomen bij argument 1.3;
2. aan het begin van de ter inzage legging elke raadsfractie een
exemplaar van het ontwerp bestemmingsplan te doen toekomen.
Vaststelling wijzigingsplan “Anloo Dorp, Annerweg 21”.
Het college besluit conform advies om:
1. Het wijzigingsplan- en besluit “Anloo Dorp, Annerweg 21” vast te
stellen;
2. De conceptbrief aan aanvrager vast te stellen en verzenden.

Subsidie voor opstellen Kerkenvisie Aa en Hunze. R
Het college besluit een subsidie aanvraag in te dienen bij OCW voor het
opstellen van een kerkenvisie.
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