Besluitenlijst B&W
Datum

06-10-2020

Voorzitter

de heer H. Heijerman

Agenda.
Het college stelt de agenda vast.
Vaststelling B&W besluiten d.d. 29 september 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Uitnodigingen.
De uitnodigingen worden besproken.
Verkeersbesluit wijzigen voorrangskruispunt Molenwijk / Oude Tol te
Spijkerboor.
Het college besluit om na afstemming met de verenigingen
dorpsbelangen:
1. De voorrangssituatie op te heffen aan de noordzijde van de
Molenwijk ter hoogte van de Oude Tol huisnummer 5.
2. Een gebod tot het stoppen en het verlenen van voorrang aan
bestuurders in te stellen aan de noordzijde van de Molenwijk ter
hoogte van Oude Tol huisnummer 5.
Verkeersbesluit uitbreiden 30 km-zone Brink Gieten.
Het college besluit om na afstemming met de verenigingen
dorpsbelangen:
1. Een snelheidsregime van 30 km/uur in te stellen op de Brink in
Gieten tussen het kruispunt Oude Groningerweg-Spekstoep en
het kruispunt Eexterweg-Brink, waarmee de bestaande 30 km/uur
zone wordt uitgebreid.
Beantwoording vragen PvdA-fractie Aa en Hunze.
Het college besluit:
1. De vragen van de PvdA-fractie Aa en Hunze van 23 september
2020 te beantwoorden door middel van een brief.

Belastingvoorstellen 2021 en 2022.
Het college besluit de belastingvoorstellen en belastingverordeningen
voor belastingjaar 2021 en 2022 met tekstuele wijzigingen ter
vaststelling voor te leggen aan de Raad.
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Oosteinde Gasteren.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van bezwaarmaker grotendeels ongegrond te
verklaren;
2. Bezwaarmaker via een brief op de hoogte te stellen.

Blad ter plaatse verwerken te Gasteren.
Het college besluit:
1. Dorpsbelangen Gasteren toestemming te verlenen om blad ter
plaatse op akkerland te verwerken voor onbepaalde tijd.
2.

Dorpsbelangen Gasteren een vergoeding van € 1.725,- per
bladseizoen te verstrekken voor het verwerken van al het
gemeentelijk blad uit het dorp.

Actualisatie samenwerkingsconvenant regionale verwijsindex
risicojongeren.
Het college besluit:
1. Het provinciaal samenwerkingsconvenant regionale Verwijsindex
te wijzigen.
2. CMO Stamm de opdracht te verlenen het
samenwerkingsconvenant te actualiseren en de aangesloten
partijen hierover per brief te informeren.

Ontheffing bouwbesluit (werken buiten reguliere werktijden) Windpark
Oostermoer.
Het college besluit:
1. De aangevraagde ontheffing artikel 8.3 bouwbesluit te verlenen
voor het werken buiten genoemde werktijden.
2. Aan het besluit een aantal voorwaarden te verbinden.
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