Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 4 september a.s. 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.
16.
17.
18.
19.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragen halfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 5 juni 2018
+ toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel aanpak project vitale vakantieparken Drenthe 2018-2024
Voorstel cofinanciering Experience Huis van Weldadigheid
Voorstel bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
Voorstel resultaten evaluatie verkeersmaatregelen De Twingel Dwingeloo
Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Wapse - Rollestraat 37, 2018’
Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Havelte - Eursingerlaan 5a, 2018’
Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Wapserveen - Noorder Poort, 2018’
Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’
Memo college inzake planologische regeling ‘kamperen bij de boer’
Voorstel verordening op de auditcommissie
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
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 webcast
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

Human Capital 2018
De subsidie Human Capital 2018 is een subsidie voor het ontwikkelen van
oplossingen om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het
aanbod daarop aan te laten sluiten.
Het behouden en vergroten van Human Capital vraagt om samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van (vertegenwoordigers van) noordelijke mkb’ers en ten
minste één hogeschool of universiteit.
U kunt subsidie krijgen voor:
• Projectkosten voor het bevorderen van structurele samenwerking tussen
bedrijfsleven en het onderwijs
• De ontwikkelingskosten van methodes en instrumenten die de aansluiting
van arbeidsmarktvraag en hoogopgeleid arbeidsmarktaanbod structureel
verbeteren.
• Het openstellen van onderzoek en ontwikkeling faciliteiten bij bedrijven voor
onderwijsinstellingen;
• Nieuwe methoden en technieken om inzicht te krijgen in de toekomstige
vraag naar werknemers in het bedrijfsleven;
• Methoden om werkzoekende hbo’ers en wo’ers aan werk te helpen;
• Leerplannen en opleidingen voor de werknemers van nu en de toekomst met
bijvoorbeeld een center of expertise;
• Innovatieve opleidingsfaciliteiten zoals hbo-duaal;
• Nieuwe structuren voor werkzoekende hbo’ers en wo’ers om hen aan werk te
helpen;
• E-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken in de innovatiesectoren.
Voorwaarden:
• Er is minimaal één hogeschool of universiteit betrokken bij het project;
• Reguliere activiteiten – zoals bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling – worden
niet gesubsidieerd;
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• Het project loopt maximaal drie jaar.
Ga voor meer informatie en uw aanvraag naar: www.snn.nl/alle-subsidies/
human-capital-2018

Minimabeleid
Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
- een participatiebijdrage van € 171,00 per gezinslid,
- een toeslag van € 171,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met
17 jaar.
U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor:
- de aanschaf van een computer,
- de vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam gebruiksgoed,
- de kosten van een maaltijdvoorziening,
- de kosten van voortgezet onderwijs of andere scholing,
- de kosten van vervoer of de aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets,
- een bijdrage/lidmaatschap van sportclub of vereniging.
Meer weten over de inhoud en voorwaarden?
Ga dan naar www.igsd-sw.nl en vervolgens naar minimabeleid. Daar vindt u
de brochure en het aanvraagformulier. Of bel met de IGSD op werkdagen van
08.00 tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is 0521 - 538 980. U kunt ook terecht
bij medewerkers van de IGSD op het gemeentehuis in Diever. Zij zijn aanwezig
op maandag-, dinsdag en donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur.
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?
Neemt u dan contact op met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp. Bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur. Het telefoonnummer is 085 - 273 1427 (lokaal tarief). De medewerkers van het Centraal
Meldpunt brengen u dan in contact met een WINsT medewerker van Welzijn
MensenWerk.
Aanvragen:
Stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk.

Wegafsluitingen
H E R S T R A AT W E R K Z A A M H E D E N B O S B O U W K A M P
VLEDDER

Voor het herstraten van de Bosbouwkamp in Vledder, wordt de Bosbouwkamp
vanaf maandag 3 september 2018 tot en met vrijdag 16 november 2018 of zoveel langer als noodzakelijk, voor alle doorgaande verkeer in beide richtingen
afgesloten.

H E R S T R A AT W E R K Z A A M H E D E N
LHEEBROEKERWEG EN HELDIEK LHEE

Voor het herstraten van de Lheebroekerweg en Heldiek in Lhee, worden de
wegen vanaf maandag 10 september 2018 tot en met vrijdag 30 november
2018 of zoveel langer als noodzakelijk, voor alle doorgaande verkeer in beide
richtingen afgesloten. Voor beiden werken geldt: het wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de bereikbaarheid van de wijk zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De afsluiting wordt op de gebruikelijke manier aangegeven met borden
en afzethekken. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. Wij vragen uw
begrip voor de eventuele overlast die deze wegafsluiting met zich meebrengt.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Meldingen - verleend
• Dwingeloo, in dorp, huis aan huis actie verkoop stroopwafels, 10 september
2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur, verzenddatum 20-08-2018, zaaknummer
223697

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, ter hoogte van Oldendiever 1, 7981 LT, kap één eik, ontvangstdatum
14-08-2018, zaaknummer 224959
• Dwingeloo, ter hoogte van De Weiden 21, 7991 BE, kap twee lindebomen,
ontvangstdatum 14-08-2018, zaaknummer 224954
• Vledder, ter hoogte van De Bree 35, 8381 BS, kap drie lindebomen,
ontvangstdatum 14-08-2018, zaaknummer 224953
• Vledder, ter hoogte van Witacker 2, 8381 BT, kap één eik, ontvangstdatum
14-08-2018, zaaknummer 224952
• Vledder, ter hoogte van Wilderapels 23 t/m 43, 8381 CH, kap tien eiken en elf
beuken, ontvangstdatum 14-08-2018, zaaknummer 224957
• Wilhelminaoord, ter hoogte van M.A. van Naamen van Eemneslaan 1,
8384 EA, kap één eik, ontvangstdatum 14-08-2018, zaaknummer 224956
Verleend regulier
• Diever, Moleneinde 19, 7981 AL, vergroten woning, verzenddatum

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
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
4 en 18 september 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.
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in
het gemeentehuis
Woensdag van 09.00 - 12.00 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

15-08-2018, zaaknummer 222927
• Dwingeloo, Bosrand 11, 7991 PA,
uitbreiden woonhuis, verzenddatum
16-08-2018, zaaknummer 222214
• Dwingeloo, Leggeloo 2, 7991 PW,
wijzigen zijgevel, verzenddatum
16-08-2018, zaaknummer 222638
• Dwingeloo, Leggelerstraat 2, 7991
TA, aanleg paardenbak/paddock,
verzenddatum 20-08-2018, zaaknummer 223691
• Dwingeloo, Leggelerstraat 8, 7991
TA, aanleg rijbaan voor paarden
(handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening), verzenddatum
21-08-2018, zaaknummer 223325
• Dwingeloo, Lhee 78, 7991 PJ, plaatsen zonnepanelen, verzenddatum
20-08-2018, zaaknummer 224152
• Zorgvlied, sectie A, nr. 2214, bouw
negen woningen, verzenddatum
22-08-2018, zaaknummer 222158
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

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

