Besluitenlijst B&W
Datum

14-04-2020

Vaststelling B&W besluiten d.d. 7 april 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)2019. NO
Het college besluit conform advies:
Naar aanleiding van de zelfevaluatie ENSIA over 2019:
1. De Collegeverklaring ENSIA 2019 over Suwinet (Structuur Uitvoering
Werk en Inkomen Netwerk) en DigiD (Digitale identiteit) vast te
stellen;
2. de raad te informeren over de Collegeverklaring ENSIA 2019, voor
15 juli 2020;
3. de gemeente Assen, de gemeente Tynaarlo en het WPDA (Werkplein
Drentsche Aa) te informeren over de uitkomsten van de
Collegeverklaring ENSIA 2019;
4.

de verantwoordings-rapportages ENSIA 2019 over de
basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT
(Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie
Ondergrond) vast te stellen.

Verzoek om gedeeltelijke aanpassing verkaveling op
'herontwikkelingslocatie Zuidlaarderweg 24b e.o.'
(inmiddels De Strubben genaamd) te Annen. NO
Het college besluit om:
1. Geen medewerking te verlenen aan aanpassing verkaveling.
2. De tekstueel gewijzigde conceptbrief aan aanvrager vast te stellen
en verzenden.
Verzoek sloop Hoofdstraat 19 Schoonloo. NO
Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het slopen van het pand
Hoofdstraat 19 Schoonloo, door via een omgevingsvergunning
‘binnenplans’ van het bestemmingsplan af te wijken, wanneer wordt
aangetoond dat de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet
meer te handhaven is en/of niet zonder ingrijpende wijzigingen aan
het gebouw kan worden hersteld;
2. de tekstueel gewijzigde conceptbrief vast te stellen en te verzenden.

Voornemen Zorg Anders B.V. wijziging bedrijfsvorm Borckerveld 16
Annen. NO
Het college besluit:
1. In reactie op het verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel richting
Trip Advocaten aan te geven dat de door Zorg Anders B.V.
voorgenomen wijziging van de bedrijfsvoering op de locatie
Borckerveld 16 in Annen, zoals door Trip Advocaten geschetst,
strijdig is met het geldende bestemmingsplan;
2. de conceptbrief aan Trip Advocaten vast te stellen.

Gedeeltelijke verdubbeling N34 - advies op Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) - reacties raadsfracties. O
Het college besluit:
1. In te stemmen met de tekstueel aangepaste conceptbrief;
2. deze zo spoedig mogelijk te verzenden naar Gedeputeerde Staten
en de brief aan te bieden aan de gemeenteraad.
RES-regionale Energie Strategie Drenthe. O
Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept-RES Drenthe;
2. deze concept-RES ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad middels gewijzigd door de portefeuillehouder
geaccordeerd raadsvoorstel.
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