OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering college van burgemeester
en wethouders 26 maart 2019
Onderwerp
Interbestuurlijk toezicht

Besluit
Het college besluit conform advies:
1. Kennis te nemen van het eindoordeel van de
provincie Drenthe over de uitvoering van de
medebewindstaken gemeenten 2017 en het
uitvoeringsprogramma 2019.
2. De raad te informeren door middel van de
bijgevoegde brief.

Brief fractie PvdA m.b.t. toepassing waterstof
als energiedrager.

Het college besluit om de brief van de fractie
PvdA over de toepassing van waterstof
schriftelijk, met in achtneming van tekstuele
wijzigingen, te beantwoorden.

Aanwijzing toezichthouder Wabo.

Het college besluit conform advies om De heer F.
Baarslag aan te wijzen als toezichthouder op
grond van de Wabo, Wro en de gemeentelijke
verordeningen.

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan
"Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 /
Zandvoorterweg, seniorenwoningen".

Het college besluit conform advies:
1. Het ontwerp bestemmingsplan “Eexterveen,
achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg,
seniorenwoningen” vast te stellen;
2. Het ontwerp bestemmingsplan “Eexterveen,
achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg,
seniorenwoningen” ingevolge artikel 3.8 lid 1 Wro
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
leggen en voorts langs electronische weg
beschikbaar te stellen;
3. De conceptbrieven vast te stellen en te
verzenden.

Adviesnota Porgramma Nu Niet Zwanger
Veenkoloniën - Goede Start.

Het college besluit:
1. Op grond van de ingediende begroting voor
2019 en 2020 de bijdrage voor het programma
Nu Niet Zwanger vast te stellen op een totaal van
€ 8.800,-.
2. Kans voor de Veenkoloniën middels
beschikking op de hoogte te stellen van het
besluit.

Wijziging mandaat contractteam.

het college besluit:
1. In te stemmen met het machtigen van de
contractmanagers
dhr. A. Vonk, met
ingang van 18 februari 2019, mw. D. van der
Sloot, met ingang van 1 maart 2019 en dhr. Y.H.
Elzinga, met ingang van 1 april 2019;
2. In te stemmen met het intrekken van de
machtiging van
mw. J. Dekker, met
ingang van 1 maart 2019 en van mw. G. van
Gunst, met ingang van 18 februari 2019;
3. In te stemmen met het aanwijzen van dhr. D.
Vossen als voorzitter van het contractteam, met
ingang van 1 januari 2019.

Bestuursrapportage Attenta en voortgang
Sociaal Domein.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage
van Stichting Attenta juli-december 2018;
2. De bestuursrapportage ter opiniëring voor te
leggen aan de commissie van 18 april door
middel van tekstueel gewijzigd
commissievoorstel;
3. De agendacommissie voor te stellen, om de
bestuurder van Stichting Attenta de
bestuursrapportage in de commissievergadering
van 18 april 2019 mondeling toe te laten lichten.

