Besluitenlijst B&W
Datum

02-06-2020

Agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten d.d. 26 mei 2020
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’.
Het college besluit conform advies:
1. De regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ vast te stellen.
2. De zelfscan onder gemeentelijke regie voor de zomervakantie uit te
voeren om een beeld te krijgen hoe de gemeente,
en uitvoerende organisaties zijn toegerust op het signaleren van
geweld.
3. Regiovisie ter informatie toesturen aan Adviesraad Sociaal Domein.
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) subsidie Drenthe.
Het college besluit:
Uitvoeringsmandaat te verlenen aan de gemeente Hoogeveen voor de
uitvoering van het programmaplan RRE en de daarbij behorende
financiële stromen.
Verlenging regeling financiële zekerheid zorgaanbieders.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om de termijn tot financiële
duidelijkheid (omzetgarantie) voor aanbieders Beschermd Wonen,
WMO en Jeugdwet inclusief Jeugd Bescherming (JB) en Jeugd
Reclassering (JR) te verlengen.
2. De voorgestelde richtlijnen te verlengen voor de periode 1 juni tot 1
juli 2020.
3. In te stemmen met een mogelijk volgende verlenging van deze
termijn na 1 juli 2020, mocht het kabinet hiertoe aanleiding geven in
overleg met de VNG.

Jaarstukken 2019. R
Het college bespreekt de concept-jaarrekening en het onderwerp komt
volgende week terug op de agenda.
Nestkasten en de eikenprocessierups.
Het college besluit om:
De tekstueel gewijzigde brief betreffende de nestkasten actie ter
bestrijding van de eikenprocessierups aan de leden van de gemeenteraad
te sturen.
Dorpsinitiatieven: versterken biodiversiteit Annerveenschekanaal en
Gasselternijveen.
Het college besluit conform advies:
1. Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal een subsidie toe te kennen
van € 1.385 voor de aanleg van bloemenweiden ter bevordering van
de biodiversiteit.
2. Dorpscoöperatie “De Brug” Gasselternijveen een subsidie toe te
kennen van € 2.900 voor het planten van bloembollen en het
aanleggen van bloemenbermen ter bevordering van de biodiversiteit.
3. De subsidies te dekken uit de regeling Vitaal Platteland –
dorpsinitiatieven.
Gewijzigde nadere regels wmo en jeugd.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde nadere regels maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2020;
2. Intrekking van de nadere regels maatschappelijke en jeugdhulp
Gemeente Aa en Hunze 2017;
3. In te stemmen met de concept reactienota op advies van de
Adviesraad Sociaal Domein.
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