Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 11 april 2017,
om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Verslag van de vergadering van d.d. 14 februari 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Presentatie ombudsfunctionaris
Monitor Sociaal Domein
Proces uittreding van gemeente De Wolden uit gemeenschappelijke
regeling Reestmond
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie over verbonden partijen
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
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

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Paasmaandag 17 april 2017 is het gemeentehuis gesloten.
De route voor het legen van de groene container is verplaatst van maandag
17 april naar zaterdag 15 april 2017. Voor meer informatie over ophaalroutes
en –data: zie www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA app.

Paasvuur
Op vijf plaatsen in Westerveld wordt dit jaar een paasvuur (vreugdevuur)
georganiseerd in het paasweekend (op de zaterdag voor Pasen of op 1e of
2e paasdag). Op grond van de beleidsregels voor een paasvuur, hebben vijf
verenigingen een ontheffing gekregen, namelijk:
- Dorpsvereniging Wittelte voor een vreugdevuur op zaterdag 15 april 2017 op
de locatie Lange Broekweg/Barg Roggen in Wittelte;
- Wapser Gemeenschap voor een vreugdevuur op zaterdag 15 april 2017 op de
locatie Wapserauwen in Wapse;
- Stichting Oud en Nieuw Uffelte (OENU) voor een vreugdevuur op eerste
paasdag zondag 16 april 2017 op de locatie Nieuwlandenweg Uffelte (hemelsbreed 600 m. van de 2e Uffelterbrug);
- Buurtvereniging Kasteel-Dwarsdrift Diever voor een vreugdevuur op tweede
paasdag maandag 17 april 2017 op de locatie Steenakkerweg Diever;
- Buurtvereniging Geeuwenbrug e.o. voor een vreugdevuur op tweede paasdag maandag 17 april 2017 op de locatie: Boerweg Geeuwenbrug.
Er moet worden voldaan aan de voorschriften die aan de ontheffing zijn
verbonden. Zo
- mogen de betreffende verenigingen vier dagen van tevoren beginnen met
het opbouwen van het paasvuur;
- moet de paasbult door hen worden aangestoken;
- mag de paasbult alleen uit snoeihout bestaan (afkomstig van particulieren);
- moet de paasbult schoon opbranden;
- moet de betreffende vereniging zorgen voor de afvoer van de verbrandingsresten.

Dinsdag 4 april 2017
Het is alleen aan de organisaties die een ontheffing hebben gekregen
toegestaan, een paasvuur (vreugdevuur) te organiseren. Wanneer Veiligheidsregio Drenthe vanwege droogte dan wel verhoogd brandgevaar, een
code oranje of rood afkondigt, wordt de ontheffing ingetrokken.

Bekendmaking
I N KO O P B E L E I D, I N KO O P H A N D L E I D I N G E N
I N KO O P VO O R WA A R D E N G E M E E N T E W E S T E R V E L D

B&W maken bekend, op 14 maart 2017 het gewijzigde gemeentelijk inkoopbeleid gemeente Westerveld, de inkoophandleiding gemeente Westerveld en de
gewijzigde inkoopvoorwaarden gemeente Westerveld te hebben vastgesteld.
Het inkoopbeleid, de inkoophandleiding en de inkoopvoorwaarden zijn
aangepast om een centraal aangestuurde inkoop voor Westerveld vorm te
geven. Hiermee zijn de inkoopfuncties van Meppel en Westerveld identiek
ingericht en gelden er een eenduidig inkoopbeleid, inkoophandleiding en
inkoopvoorwaarden. Daarmee kan de bedrijfsvoering van beide gemeenten
optimaal samenwerken op het gebied van inkoop. Tevens zijn er enkele wijzigingen in verband met de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016
doorgevoerd. De gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van de VNG
worden van toepassing verklaard op diensten, leveringen en overeenkomsten
van ICT voor de gemeente Westerveld.
Zowel het inkoopbeleid, de inkoophandleiding als de inkoopvoorwaarden
treden in werking op de dag na deze bekendmaking. Het inkoopbeleid en de
inkoopvoorwaarden van 8 mei 2013 zijn hiermee ingetrokken.
Inzage: het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn binnenkort te
raadplegen via overheid.nl

Kavels Kalterbroeken
In de uitbreidingswijk Kalterbroeken in Diever heeft de gemeente een paar
mooie bouwkavels te koop, voor een scherpe prijs, voor vrijstaande woningen
of twee-onder-een-kap. Meer informatie over de kavels staat op
www.gemeentewesterveld.nl/aangeboden

Kavelgrootte en prijzen
Kavelnr.

Oppervlakte

Type woning

Prijs excl. BTW

1

638 m²

Vrijstaand

€ 99.750,-

2

600 m²

Vrijstaand

€ 95.000,-

3

800 m²

Vrijstaand

€ 118.750,-

4

791 m²

Vrijstaand

€ 117.850,-

5

371 m²

Twee-onder-1-kap

€ 57.505,-

6

381 m²

Twee-onder-1-kap

€ 59.055,-

7

907 m²

Vrijstaand

€ 129.450,-

8

849 m²

Vrijstaand

€ 123.650,-

9

856 m²

Vrijstaand

€ 124.350,-

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Concours Hippique door LR&PC Generaal van den Bosch in het Sterrebos in
Frederiksoord op 22 en 23 april 2017, zaaknummer 191941

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Lienland 2, 7981 DZ, bouwen, windmolen, ontvangstdatum
27-03-2017, zaaknummer 193667
• Dieverbrug, Dieversluis, bouwen, 3 steunmasten tbv Wifi havengebied en
passantenhaven, 7991 RM, ontvangstdatum 24-03-2017, zaaknummer 193541
• Dieverbrug, Dieverbrug 33, 7984 NH, bouwen en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening, sleufsilo, ontvangstdatum 22-03-2017, zaaknummer 193324
• Dwingeloo, Stroovledder 13, 7991 SB, bouwen, uitbreiden kapschuur en
gedeeltelijk verbouwen tot jongveestal, ontvangstdatum 21-03-2017,
zaaknummer 193145
• Wapserveen, Midden 123, 8351 HE, kappen, 1 eik, ontvangstdatum
23-03-2017, zaaknummer 193510
• Wapserveen, Oude Dijk 49/51, 8351 HR, bouwen, samenvoegen 2 woningen,
ontvangstdatum 22-03-2017, zaaknummer 193331
Verleend
• Havelte, Overcingelaan 2, 7971 RC, restauratie en herbestemming rijksmonument, woningsplitsing, nieuwbouw tuinberging, verzenddatum 28-03-2017,
zaaknummer 180765.
• Wapserveen, Oosteinde 10, 8351 HB, restauratie en herbestemming rijksmonument, verzenddatum 28-03-2017, zaaknummer 177963

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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
4 en 18 april 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

Verleend regulier
• Dwingeloo, Leggelerstraat 11, 7991
TB, verplaatsen van 2 bestaande
in-/uitritten, verzenddatum
29-03-2017, zaaknummer 186944
• Dwingeloo, Lhee 80, 7991 PJ,
bouwen, plaatsen zonnepanelen,
verzenddatum 29-03-2017, zaaknummer 184305
• Dieverbrug, Dieverbrug 7, 7984 NG,
bouwen, vernieuwen kapconstructie woning, verzenddatum
30-03-2017, zaaknummer 192676
• Vledder, Brink 14, 8381 BE, bouwen,
verbouwen voorhuis, verzenddatum
30-03-2017, zaaknummer 191655
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 6a,8384 GH, bouwen,
koloniewoning, verzenddatum
29-03-2017, zaaknummer 191290
• Wilhelminaoord, Vaartweg 6, 8384
EH, bouwen, koloniewoning, verzenddatum 30-03-2017, zaaknummer 191382
Verlenging beslistermijn
• Diever, Westerdrift 5, 7981 LS,
bouwen, nieuwbouw woonhuis,
verzenddatum 30-03-2017,
zaaknummer 190105

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

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

