Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur in de raadszaal.
De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

Woensdag 28 februari 2018
Het beleid onder 1 tot en met 6 treedt op 28 februari 2018 in werking en werkt
terug tot 1 januari 2018. Het beleid onder 1 staat in hoofdstuk 3 van het algemeen deel van de Leidraad Participatiewet Westerveld. Het gewijzigde beleid
onder 2 tot en met 6 staat in de hoofdstukken 1, 5, 6, 7, en 22 van het deel
bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Westerveld.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 30 januari 2018 +
toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel invoering Omgevingswet
7. Voorstel voorbereidingsbudget haalbaarheidsonderzoek dorpshuis
Havelte
8. Voorstel Cultuur in de Gemeente Westerveld
9. Voorstel gelijk speelveld glasvezel: aanpassen legesverordening
10. Voorstel instelling commissie onderzoek geloofsbrieven
11. Voorstel bouwplan verbouw voormalige mandenmakerij tot 13 woonappartementen aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord
12. Voorstel vaststelling bestemmingsplan Ruinerwoldseweg 4 te Uffelte
13. Voorstel verklaring van geen bedenkingen De Zandroos Kalterbroeken
14. Voorstel Visie ‘BrinQ Westerveld’
15. Voorstel omgevingsvergunning Boermarke nabij Lheebroek 18
Dwingeloo - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
16. Sluiting

De Leidraad Participatiewet Westerveld vindt u op de website
www.igsd-sw.nl. En ligt vanaf 27 februari 2018 zes weken ter inzage bij de
IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. 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

Geïnteresseerde aanbieders dienen zich voorafgaand aan te melden voor
deelname.
Voor meer informatie over de marktconsultaties en aanmelding zie de nieuwsberichten op de gemeentelijke websites of www.tenderned.nl.

Snoeiafval storten
Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat nog om de volgende ochtenden:
- donderdag 1 maart en vrijdag 2 maart
- donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart
- donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart
- donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart
- donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30
tot 11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken).
Brengers van snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het
afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de
speciale actie gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).

Bekendmaking IGSD
L E I D R A A D PA R T I C I PAT I E W E T W E S T E R V E L D

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op
15 februari 2018 het volgende beleid vast:
1. Beleid over smartengeld
Het Dagelijks Bestuur bepaalt hier in hoeverre het smartengeld tot de
middelen rekent in het kader van de Participatiewet;
2. Beleid over bijzondere bijstand en schulden
Bij aanvragen bijzondere bijstand rekent het Dagelijks Bestuur voortaan
dat deel van het inkomen niet meer tot de draagkracht waarover redelijkerwijs niet meer kan worden beschikt als gevolg van beslaglegging en
of een wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, tenzij sprake is van
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die zich incidenteel dan
wel periodiek voordoen;
3. Bijzondere bijstand voor huurwoningen
In het beleid vindt uitsluitend een technische aanpassing plaats;
4. Bijzondere bijstand voor eigen woning
De aflossing en/of premies van de hypotheek laat het Dagelijks Bestuur
voortaan buiten beschouwing om te bepalen of een inwoner in een
woning woont met te hoge woonlasten.
De duur van de bijzondere bijstand voor woonkosten is beperkt bij te
hoge woonlasten;
5. Bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten
Het Dagelijks Bestuur indexeerde de bedragen die het hanteert in het
kader van bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten;
6. Bijzondere bijstand voor kosten rechtshulp
Inwoners die bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van rechtshulp
(willen) aanvragen en daar mogelijk recht op hebben, moeten voortaan
eerst gratis rechtshulp bij het Juridisch Loket aanvragen, voor dat zij een
advocaat raadplegen. Inwoners die dat niet doen, ontvangen een lager
bedrag aan bijzondere bijstand voor de kosten van rechtshulp.

Marktconsultatie aanbieders
Wmo Begeleiding
De samenwerkende gemeenten Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Westerveld
en De Wolden zijn gezamenlijk bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding Wmo Begeleiding. De aanbesteding zal dit jaar plaatsvinden met
als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.
Als onderdeel van de voorbereiding organiseren de samenwerkende
gemeenten een aantal marktconsultaties. Door middel van de marktconsultaties worden geïnteresseerde aanbieders geraadpleegd over de inhoud van
het nieuwe contract. Eén of twee marktconsultaties vinden plaats door middel van bijeenkomsten, welke gehouden worden op maandag 19 maart 2018
en (mogelijk ook) op dinsdag 27 maart 2018.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Lhee 10, 7991 PE, functiewijziging van woonhuis naar recreatie
appartement, ontvangstdatum 13-02-2018, zaaknummer 215454
• Dwingeloo, Lheebroek 18a, 7991 PL, oprichten monovergister, ontvangstdatum 13-02-2018, zaaknummer 215429
• Dwingeloo, Westeinde 20, 7991 RV, kappen van 1 eik, ontvangstdatum
11-02-2018, zaaknummer 215349
• Havelte, Dorpsstraat 16, 7971 CR, interne verbouw hotel-restaurant,
ontvangstdatum 12-02-2018, zaaknummer 215412
• Havelte, Dorpsstraat 24, 7971 CS, verbouw woning, ontvangstdatum
09-02-2018. zaaknummer 215300
• Havelte, Oeveraseweg 2, 7971 PA, nieuwbouw tankstation, kappen van 5
lindebomen, aanleg uitrit, ontvangstdatum 13-02-2018, zaaknummer 215444
• Havelte, sectie G, nr. 3680, kappen van 2 eiken, ontvangstdatum 11-02-2018,
zaaknummer 215333
• Havelte, Wandelbosweg 5, 7971 AK, uitbreiden en opknappen fietsbelevingspad, ontvangstdatum 13-02-2018, zaaknummer 215345
• Uffelte, Kippenburgweg 6, 7975 PP, kappen van 6 bomen, ontvangstdatum
13-02-2018, zaaknummer 215460
• Wapse, Nieuwland 40, 7983 LB, kappen van 1 eik, ontvangstdatum
11-02-2018, zaaknummer 215322
• Wapse, Veenhuizerweg 4, 7983 KV, kappen van 1 eik, ontvangstdatum
18-02-2018, zaaknummer 215640
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 23, 8384 GG, realiseren Bed &
Breakfast, ontvangstdatum 13-02-2018, zaaknummer 215369
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 12a, 8384 EA, plaatsen
reclamebord, ontvangstdatum 10-02-2018, zaaknummer 215314
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, sectie K., nr. 1788,
nieuwbouw woonhuis, ontvangstdatum 14-02-2018, zaaknummer 215501
Verleend regulier
• Darp, Rijksweg A32 pomp 1, 7973 KT, wijzigen overkapping laadstation,
verzenddatum 28-02-2018, zaaknummer 210333
• Diever, Dwarsdrift 16, 7981 AP, vergroten bijgebouw, verzenddatum
21-02-2018, zaaknummer 211169
• Dwingeloo, Achter de Hoven 11, 7991 AD, aanbouw aan woning, verzenddatum 14-02-2018, zaaknummer 212116
• Havelte, Havelter Schapendrift 17, 7991 BA, kap 1 eik, verzenddatum
21-02-2018, zaaknummer 213156
• Havelte, Leeuwerikweg 10, 7971 DS, plaatsen glazen carport, verzenddatum
20-02-2018, zaaknummer 213100
• Havelte, Molenkampweg 20, 7971 BN, uitbreiden woonhuis, verzenddatum
20-02-2018, zaaknummer 210150
• Nijensleek, Moersberger Erven 1, 8383 EA, Bouwen uitbreiden van het
kantoor, verzenddatum 20-02-2018, zaaknummer 212613
Van rechtswege verleend
• Havelte, Eursingerlaan 5, 7971 RE, verbouw rijksmonumentale boerderij,
verzenddatum 21-02-2018, zaaknummer 211925
Verlenging beslistermijn
• Wapserveen, Westeinde 177, 8351 HN, aanvraag milieu, veranderen van de
veehouderij, verlengen beslistermijn, verzenddatum 06-2-2018, zaaknummer
Z2018-00000342

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
6 en 20 maart 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

EVENEMENTENVERGUNNINGEN

Melding
• Havelte, Helomaweg 16, 7971 XP,
Kroamschudden, evenement vindt
plaats op 02-04-2018 (Tweede Pinksterdag), zaaknummer 215073
• Lhee, Achter ‘t Zaand, 7991 NG,
Lammetjesdag op 08-04-2018
Verleend
• Dwingeloo, Grote Brink, 7991 CH,
Internationale wielerronde Drentse
Acht van Westervel
• Vledder, Lesturgeonplein, kofferbakmarkt, elke 2e zaterdag van de
maanden april tot en met oktober
2018

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

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

Op woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

