Informatierubriek

Commissievergadering
G E W I J Z I G D E AG E N DA C O M M I S S I E V E R G A D E R I N G
SOCIAAL DOMEIN

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op donderdag 7 december
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.
13.
14.
15.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Verslagen van de vergadering van d.d. 18 mei 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Informatievoorziening college over de IGSD
Voorstel evaluatie Sociale Structuurvisie
Voorstel toestemming aangaan gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018
Voorstel investeringssubsidie vv Dwingeloo tbv uitbreiding huidige kleeden wasaccommodatie
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie over verbonden partijen
Actief aan de slag met het VN-verdrag
Sluiting

Toelichtingen
• 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.
• 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
• 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.
• De vergadering is te volgen op de publieke tribune en de website
• De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
• 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

Kerstboomactie 2018
Ook dit jaar kunnen georganiseerde groepen (bijvoorbeeld scholen, (buurt)
verenigingen, sportclubs, dorpshuisbesturen et cetera) meedoen aan de Kerstboomactie en zo de clubkas ‘spekken’. Voor iedere ingezamelde kerstboom
wordt een beloning van € 1,00 gegeven voor de clubkas. De jaarlijkse kerstboomactie wordt gehouden op zaterdag 6 januari 2018 en georganiseerde
groepen kunnen zich tot uiterlijk 15 december 2017 hiervoor aanmelden.
De spelregels voor de kerstboomactie op een rij:
• alleen georganiseerde instellingen of groepen kunnen meedoen
• de groep (vereniging/stichting/organisatie) moet zich uiterlijk 15 december
2017 aanmelden via het digitale deelnameformulier van de gemeente
(www.gemeentewesterveld.nl)
• wanneer twee of meer organisaties zich melden voor het ophalen van
kerstbomen in hetzelfde gebied, dan geldt: wie zich als eerste aanmeldt mag
in dat gebied de kerstbomen ophalen. De gemeente neemt met de andere
organisatie(s) contact op om te overleggen waar deze wél kerstbomen kan
(kunnen) ophalen
• de gemeente accepteert bij deze actie alleen gebruikte kerstbomen (en dus
géén niet-verkochte kerstbomen)
• de organisaties die zich aangemeld hebben voor de kerstboomactie kunnen
de verzamelde kerstbomen alleen inleveren op zaterdag 6 januari 2018,
tussen 08.30 en 11.00 uur
• inleveren kan op zaterdagochtend 6 januari 2018 op twee plaatsen: het
Afvalbrengstation in Havelte of het Steunpunt Buitendienst in Dieverbrug
• de deelnemende organisaties moeten zelf het inzamelen en het vervoer
van de kerstbomen (naar het Afvalbrengstation in Havelte of het Steunpunt
Buitendienst in Dieverbrug) regelen;
• voor iedere ingezamelde kerstboom wordt € 1,- overgemaakt naar de
clubkas
• het bedrag wordt na de kerstboomactie overgemaakt naar de organisatie/
vereniging/stichting.
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Gezocht: het Talent van
Westerveld
Het college is op zoek naar het Talent van Westerveld 2017! Het ‘Talent van
Westerveld’ is een groep of persoon die in 2017 een maatschappelijk initiatief/idee heeft opgepakt en uitgevoerd. Bijvoorbeeld de organisatie van een
evenement, van diverse activiteiten of de uitvoering van een concreet plan.
Belangrijk is, dat het initiatief/idee is opgepakt en uitgevoerd, door en voor
inwoners van Westerveld.
Aanmelden van talent
U kunt een persoon/groep aanmelden die volgens u de prijs ‘Talent van
Westerveld’ verdient door een mail te sturen naar info@gemeentewesterveld.
nl onder vermelding van ‘Aanmelding Talent van Westerveld’. Wij verzoeken u
om in de mail de contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) te
vermelden van de persoon/groep die u aanmeldt en waarom deze persoon/
groep volgens u de prijs verdient. U kunt tot en met 15 december 2017 een
persoon/groep aanmelden.
Bekendmaking
Het college kiest de winnaar. Uit alle aanmeldingen worden eerst drie talenten
genomineerd; zij ontvangen persoonlijk bericht en worden rond 9 januari 2018
bekendgemaakt op onze website. De uiteindelijke winnaar, dus hét Talent van
Westerveld 2017, wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie (op
woensdag 17 januari 2018).
De prijs Talent van Westerveld is in 2015 in het leven geroepen en bestaat uit
een cheque van € 500,-.

Inloopspreekuur
subsidieregeling
De gemeente kent de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Het doel
van deze subsidieregeling is om inwoners uit te dagen, met initiatieven en
ideeën te komen en deze in samenwerking tot stand te brengen. Het college
werkt daarom met beperkte kaders voor het beoordelen van initiatieven uit
de samenleving. De gemeente staat open voor initiatieven van buiten de
ambtelijke organisatie en wil daar ook geldbedragen aan verbinden. We hopen
hiermee onontdekte kennis en kracht aan te boren! Voor de subsidieregeling
maatschappelijke initiatieven is in 2018 maar liefst € 220.000,- beschikbaar.
Aanvragen
Inwoners kunnen de subsidieaanvraag voor hun maatschappelijke initiatief
indienen voor 1 januari, 1 april of 1 oktober 2018. Wilt u meer weten over de
subsidieregeling en ‘toetsen’ of uw initiatief of idee past binnen de kaders? U
bent van harte uitgenodigd voor een inloopspreekuur op dinsdag 12 december 2017, van 17.00 tot 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Inloopbijeenkomst
‘Diever op Dreef’
Bent u ook benieuwd naar de visie van de projectgroep ‘Diever op Dreef’ op de
leefomgeving in Diever? Kom dan op 11 december tussen 15.00 en 21.00 uur
naar het Dingspilhuus.
Inwoners, vertegenwoordigers van allerlei verenigingen, ondernemers en
andere organisaties hebben begin dit jaar tijdens een bewonersbijeenkomst
samen een projectgroep gevormd. Er is een plan van aanpak opgesteld. Het
college van de gemeente Westerveld stelde dit plan in april vast. Vervolgens is
gekeken welke vraagstukken er leven en op welke manier Diever leefbaar en
vitaal blijft, ook in de toekomst. De resultaten zijn verwoord in een concept visie. De leden van de projectgroep zijn hierover in november in gesprek gegaan
met hun achterban.
Inloopbijeenkomst
Natuurlijk willen de leden van de projectgroep ‘Diever op Dreef’ graag alle
inwoners, ondernemers en organisaties uit Diever laten kennismaken met
de concept visie. En vooral horen wat zij ervan vinden; om met elkaar als
dorpsgemeenschap te bepalen wat nodig is om Diever klaar te maken voor
de toekomst. U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 11
december in het Dingspelhuus. Tussen 15.00 en 21.00 uur gaan de mensen van
het Brinkenplan ‘Diever op Dreef’ graag met u in gesprek.
Aan de hand van de uitkomsten van deze inloopbijeenkomst volgt een definitieve visie. Het college van de gemeente Westerveld neemt een besluit over
deze visie. Daarna wordt deze visie uitgewerkt in een inrichtingsplan.

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
12 december en 9 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

Expositie
Tot begin januari 2018 exposeert

de heer
H.J. van der Kamp
uit Havelte
zijn schilderijen in de hal
van het gemeentehuis.
De heer Van der Kamp heeft
een cursus ‘Tekenen en schilderen
naar waarneming’ gevolgd
via de Stichting Welzijn
Westerveld/Havelte.
Hij schildert voornamelijk
landschappen, gebouwen en
dieren (acryl op doek).
De schilderijen zijn te
bewonderen tijdens de
reguliere openingstijden
van het gemeentehuis
(zie in het kader hierboven).

Vacatures
Gemeente Westerveld
heeft op dit moment
een aantal vacatures.
Meer informatie
vindt u op de website
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

Meer weten? Zie www.dieveropdreef.nl
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
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Collectieve verzekering

Bekendmakingen

Z O R G V E R Z E K E R I N G VO O R I N W O N E R S M E T E E N L A AG
I N KO M E N E N W E I N I G V E R M O G E N

MILIEUMELDINGEN

De nieuwe premies van de collectieve zorgverkering voor inwoners met een laag inkomen en
weinig vermogen zijn bekend. Vanaf 2018 draagt de gemeente Westerveld nog meer bij dan dit
jaar. Daardoor kunt u zich goed verzekeren tegen een lagere premie. Inwoners van de gemeente
Westerveld kunnen nu kiezen uit twee zorgverzekeraars: Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar. Ook kunt u kiezen uit verschillende verzekeringspakketten. De zorgverzekeraar accepteert u
zonder medische keuring.
Maandpremies 2018
Hieronder ziet u wat u uiteindelijk zelf per pakket, per maand betaalt.

De Friesland Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis met tandartsverzekering
Zilveren Kruis zonder tandartsverzekering*

• Dwingeloo, Westeinde 1d, 7991 RS, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het wijzigen
van de inrichting, ontvangstdatum 01-11-2017, zaaknummer 210650
• Havelte, Meeuwenveenweg 1, 7971 PK Havelte, melding Activiteitenbesluit voor het wijzigen van
een gebouw (groepsaccommodatie), ontvangstdatum 13-11-2017, zaaknummer 210568
• Wittelte, de Stouwe 9, 7986 PG, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting. ontvangstdatum 16-10-2017, zaaknummer 210370

OMGEVINGSVERGUNNING

Verleend
• Dwingeloo, Westeinde 57, 7991 RT, het restaureren en herbestemmen van het onder nummer
14239 als rijksmonument ingeschreven havezathe ‘Oldengaerde’

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

€ 131,79
€ 131,45
€ 123,50

€ 140,95
€ 133,00

€ 141,78
€ 154,70
€ 141,75

* Dit is de maandpremie zonder tandartsverzekering. Die hoeft u bij Zilveren Kruis niet af te sluiten
als u een volledig kunstgebit heeft.
Pakket 1: Wanneer u weinig zorg nodig heeft
Pakket 2: Wanneer u meer zorg nodig heeft
Pakket 3: Wanneer u vaak gebruik maakt van uw zorgverzekering en veel zorgkosten heeft
Wilt u weten welk pakket geschikt voor u is? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. Op deze site
kunt u uw huidige zorgverzekering vergelijken met de collectieve zorgverzekering. U vindt ook
informatie op de website van de sociale dienst IGSD www.igsd-sw.nl.
Deelnemen?
Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u zich aanmelden voor deelname aan collectieve
zorgverzekering. Aanmelden kan tot en met 31 december 2017. Voor vragen kunt contact opnemen
met de medewerker werk, inkomen en zorg van de sociale dienst, op werkdagen van 08.00 tot
17.00, tel. 0521 - 538 980. Deze medewerker kan u ook een aanvraagformulier en brochure toesturen.

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P W I J Z I G I N G S P L A N ‘ D WA R S W E G 14 T E N I J E N S L E E K’

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders
bekend dat met ingang van 7 december 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Dwarsweg 14 te Nijensleek’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPDwarsweg14NSL-0001
met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het
wijzigen van de bestemming ‘Wonen-Voormalige Boerderijpanden’ in de bestemming “Wonen”.
Ter inzage: het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien in het gemeentehuis van Diever. U kunt
hiervoor een afspraak maken. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 7 december 2017 t/m 17 januari 2018 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 206419 bij correspondentie vermelden.
Voor het maken van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0521.

Verleend regulier
• Darp, Westerlaan 1, 7973 KD, kappen 3 eiken, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer 209127
• Diever, thv Broekemastraat 30, 7981 DK, kappen 3 eiken, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer
208254
• Diever, Kastanjelaan 9, 7981 ND, bouwen, verbouw stal tot 2 recreatieappartementen en een
kantoor en fitnessruimte, verzenddatum 05-05-2017, zaaknummer 206172
• Diever, thv Iekakkers 8, 7981 DP, kappen 3 essen, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer 208243
• Diever, thv Iekakkers 8, 7981 DP, kappen 6 bomen: es, berk en wilg, verzenddatum 05-12-2017,
zaaknummer 208247
• Diever, thv Oldendiever 7, 7981 LT, kappen van 1 eik, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer
208241
• Diever, thv van Nootenstraat 7, 7981 DH, kappen 15 lindebomen, verzenddatum 05-12-2017,
zaaknummer 208248
• Diever, thv Westerdrift 3, 7981 LS, kap 1 Amerikaanse eik, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer
208246
• Dwingeloo, thv Dwingelderdijk 9, 7991 RH, kappen 17 essen en 1 beuk, verzenddatum 05-12-2017,
zaaknummer 208256
• Dwingeloo, thv Honingvlaken 1, 7991 RW, kap 1 beuk, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer
208257
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE, bouwen verbouw en uitbreiding koloniecentrum, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer206530
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE, slopen verbouw en uitbreiding koloniecentrum, verzenddatum 28-11-2017, zaaknummer206534
• Havelte, Meenteweg 10a, 7971RZ, bouwen, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening, verbeteren bestaande verblijfsunit, verzenddatum 28-11-2017, zaaknummer 207669
• Havelte, Meeuwenveenweg 1, 7971 PK, verbouwen gebouw 1, verzenddatum 22-11-2017, zaaknummer 206521
• Uffelte, De Goorn 54, 7975 BT, bestaande uitweg verbreden, verzenddatum 05-12-2017, zaaknummer 208531
Verleend uitgebreid
• Dwingeloo, Looweg 6, 7991 RZ, veranderen van bestaand melkgeitenbedrijf, revisievergunning
milieu, verzenddatum 5-12-2017, zaaknummer 191104
• Wittelte, Wittelterweg 33, 7986 PL, bouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, verbouwen schuur tot groepsaccommodatie, verzenddatum 14-11-2017, zaaknummer 183909
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
Veel bekendmakingen van gemeenten, provincies en waterschappen kunt u ook digitaal bekijken
(op een website of app) óf met een e-mailservice in uw mailbox ontvangen.
Kijk voor meer informatie op overuwbuurt.overheid.nl
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