Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 17 januari 2017,
om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergaderingen van 15
november 2016
5. Rondvraag
6. Actualiseren beleidsplannen Sociaal Domein
7. Voorstel frequentie monitor Sociaal Domein wijzigen
8. Voorstel tot vaststellen Eerste begrotingswijziging 2017 IGSD
9. Voorstel tot mandaat-/machtigingsbesluit en wijzigingsverordening m.b.t.
beschermd wonen en maatschappelijke opvang
10. Procesevaluatie Reestmond
11. Ingekomen stukken en mededelingen
12. Informatie van het college van burgemeester en wethouder
13. Informatie over verbonden partijen
14. Sluiting
Toelichtingen
1. Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten
van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd.
De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende
vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.
2. Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder –
maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter;
raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking
te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht,
dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te
melden aan de griffier, tel. 14 0521
3. Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld,
de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het
wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de
dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur
zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.
4. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via www.gemeentewesterveld.nl
5. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
6. Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de
volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger

Dinsdag 10 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie
De gemeente Westerveld opent op
woensdag 18 januari 2017 om 19.30 uur
de deuren van het gemeentehuis
voor een nieuwjaarsbijeenkomst
(inclusief uitreiking van de prijs ‘Talent van Westerveld’) voor:
oude en jonge Westervelders, studenten, werkgevers, werknemers,
zzp’ers, mensen in between jobs, pensionado’s,
inwoners die geboren en getogen zijn op Westervelds grondgebied,
‘nieuwe’ inwoners, inwoners die hun talent al hebben ontdekt
en inwoners die hun talent nog zullen ontdekken,
leden en bestuursleden van verenigingen,
inwoners die de krachten bundelen in eigen dorp
en al die andere Westervelders
Kortom: voor alle Westervelders

Informatieavond Kwaliteitsimpuls
‘dorpskern’ Diever
Op maandag 16 januari 2017 is er in het Dingspilhuus in Diever een informatieavond over het project Kwaliteitsimpuls ‘dorpskern’ Diever. De avond begint
om 19.30 uur. Inwoners van Diever worden tijdens deze informatieavond
geïnformeerd over het project en krijgen de gelegenheid om mee te praten
over de plannen.
Het doel is te komen tot een herinrichtingsplan voor Diever, dat door inwoners zelf is opgesteld en breed wordt gedragen. Gemeente Westerveld wil
de inwoners van Diever daarom vanaf het begin betrekken bij het project en
een werkgroep in het leven roepen. Deze werkgroep is gedurende het gehele
project betrokken en denkt mee over onder andere de planvorming, voorbereiding en uitvoering. Dorpsgemeenschap Diever, Historische vereniging
Diever en de Ondernemersvereniging hebben al aangeven zitting te willen
nemen in deze werkgroep.

Burgemeester en wethouders maken bekend in hun vergadering van 20
september 2016 het ‘Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering beschermd
wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe’ te hebben vastgesteld.
Het mandaat- en machtigingsbesluit is een nadere uitwerking van de samenwerkingsafspraken tussen centrumgemeente en regiogemeenten in het
Convenant Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Het besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.
Inzage: het besluit is binnenkort te raadplegen via www.overheid.nl.

OMGEVINGSVERGUNNING
Aangevraagd regulier
• Diever, Doldersummerweg 6,7981 LB, kappen, 6 eiken, ontvangstdatum
01-01-2017, zaaknummer 185065
• Havelte, Binnenesweg 2, 7971 BZ, bouwen, 6 lichtmasten van 15 m, ontvangstdatum 23-12-2016, zaaknummer 184834
• Uffelte, Linden Erven (bouwnr. 13), bouwen, woonhuis, 7975 AV, ontvangstdatum 22-12-2016, zaaknummer 184775
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, 8384 EA, aanleg uitritten tussen 3 en 5 en 11 en 13, aanleg nieuwe weg en inritten t.o. M.A. van
Naamen van Eemneslaan 16, 18 en 20, aanleg nieuwe weg Vaartweg t.h.v. 6,
8 en 10, ontvangstdatum 28-12-2016, zaaknummer 184942

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
10 januari en 24 januari tot 19.00 uur
Let op! Voor de volgende onderwerpen
kunt u uitsluitend op afspraak terecht:
burgerlijke stand (geboorteaangifte,
erkenning ongeboren vrucht), informatie
over bouwmogelijkheden en
bestemmingsplannen, het inzien van
aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. U kunt ook een afspraak
maken voor een overleg tijdens een
avondopenstelling.
Meldingen Openbare Ruimte
Deze kunt u via website en algemeen telefoonnummer doorgeven. Buiten kantooruren, alleen in zeer dringende gevallen, ook
via: 06 – 55 76 30 37.
IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.
Politiepost in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur.
Afvalinzameling
Voor vragen of opmerkingen over de
afvalinzameling kunt u contact opnemen
met het ROVA Klantcontactcentrum,
tel. 038 - 427 37 77,
e-mail klantenservice@rova.nl

De gemeenteraad heeft in 2016 een krediet beschikbaar gesteld voor een
kwaliteitsimpuls in de dorpskern van Diever, om de kwaliteit van de openbare
ruimte in het dorp te verbeteren en op onderdelen te herinrichten.

De gemeente is te vinden op Twitter, met nieuws van het gemeentebestuur en
tweets over gemeentebeleid en -uitvoering. Westerveld gebruikt twitter voorlopig
alleen om informatie te geven (en nog niet om reacties te verzamelen). Account:
gem_westerveld

Bekendmakingen
MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT UITVOERING BESCHERMD
WONEN EN BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

Bezoekadres
Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
Postadres
Postbus 50, 7970 AB Havelte
T 14 0521
W www.gemeentewesterveld.nl
E info@gemeentewesterveld.nl
Twitter: gem_westerveld

Verleend regulier
• Diever, Raadhuislaan 1, 7981 EL, kappen diverse ziek/dode
en zware overlast gevende bomen,verzenddatum 10-01-2017, zaaknummer
182667
• Dwingeloo, Leggeloo 42, 7991 PZ, kappen eik, verzenddatum
10-01-2017,zaaknummer 182681
• Havelte, Kielakker 11, 7971 AD, bouwen, aanbouw woning, verzenddatum
10-01-2017, zaaknummer 181970
• Havelte, Meidoornlaan 11, 7971 BT, kappen twee eiken, verzenddatum
10-01-2017, zaaknummer 182369
Verleend uitgebreid
• Dwingeloo, Looweg 6, 7991 RZ, bouwen, handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening, milieu, uitbreiden geitenstal t.b.v. dierenwelzijn en nieuwbouw
werktuigenberging, verzenddatum 10-01-2017, zaaknummer 155833
U kunt de vergunningen, meldingen en de bijbehorende stukken op afspraak
digitaal inzien (zie contactgegevens in het kader). Voor het indienen van een
zienswijze, bezwaar tegen vergunningen of (hoger) beroep, verwijzen wij u
naar onze gemeentelijke website:
www.gemeentewesterveld.nl/bekendmakingen

Sociaal
ombudsvrouw
Ervaart u een probleem in de
uitvoering van de nieuwe zorgtaken door de gemeente dan kunt u
contact opnemen met de sociaal
ombudsvrouw van de gemeente
Westerveld, mevrouw Jozien Schrale.
Zij registreert uw vragen, zorgen
en ervaringen, biedt een luisterend
oor en informeert en adviseert over
de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten,
en bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt contact opnemen met de
sociaal ombudsvrouw via
ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl. Daarnaast is het
mogelijke om een afspraak te maken
voor een gesprek in het gemeentehuis in Diever op de dinsdagmiddag
na 16.00 uur of voor een huisbezoek.
Meer informatie over de nieuwe
zorgtaken is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
zorgenondersteuning

