OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 APRIL 2015
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Rikus Jager
De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma
De heer Nic Dusink

Zijn afwezig:
Mevrouw Nathalie Seidel; mevrouw Gerry Spang; mevrouw Lenny Jager-Noordhuis; de heer Eisso Oeseburg
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Onderwerp: 2015_BW_00249 - Commissievergadering Sociaal Domein 14 april 2015 - Kennisname College
[BEHANDELD]

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Eursingerlaan 2: 21 april is er een rondetafelbijeenkomst om maximaal duidelijkheid te geven aan commissie en omwonenden, waarna
de commissievergadering daarop het voorstel voor wensen en bedenkingen zal worden geagendeerd.
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Onderwerp: 2015_BW_00255 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W 07-04-2015 - Besluitvorming College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Cf. vastgesteld.

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Leefomgeving
11

Onderwerp: 2015_BW_00242 - Beleidsregels subsidieregeling meerdaagse toeristische evenementen Besluitvorming College/ter kennisname Cie
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Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Het college stemt in met:
Het college stelt de nadere regels voor subsidiering meerdaagse toeristische evenementen vast onder voorwaarde dat in de 1e Burap
voor de jaren 2016-2018 het subsidieplafond recreatie en toerisme voor de betreffende jaren, jaarlijks wordt verhoogd met € 15.000,-naar € 59.894,--

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college stelt de nadere regels voor subsidiering meerdaagse toeristische evenementen vast onder voorwaarde dat in de 1e Burap
voor de jaren 2016-2018 het subsidieplafond recreatie en toerisme voor de betreffende jaren, jaarlijks wordt verhoogd met € 15.000,-naar € 58.894,--

Ondersteuning
Team Financiën en Belastingen
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Onderwerp: 2015_BW_00243 - Bezuinigingen en financieel meerjarenperspectief - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies met als aanvulling dat de taakstelling op de personele lasten met name de personele lasten betreft en dat er binnen de
bestaande begroting jaarlijks een bedrag wordt vrijgemaakt voor eenmalige uitgaven ter stimulering van het van buiten naar binnen
denken in brede zin, waardoor tevens de ruimte in de begroting niet opnieuw onder druk kan komen door het opnemen van structurele
lasten.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Voorgesteld wordt in te stemmen met de volgende punten:
1. in de 1e Bestuursrapportage 2015 met ingang van 2016 een taakstellende bezuiniging op de bijdragen aan de RUD, GGD, VRD en
Recreatieschap Drenthe inboeken van 5%, zijnde € 97.350 en deze besparing met ingang van 2017 in mindering brengen op de
bezuinigingstaakstelling;
2. in de 1e Bestuursrapportage 2015 met ingang van 2017 een taakstellende bezuiniging op de personeelslasten inboeken van €
100.000 in 2017, van € 200.000 in 2018 en van € 300.000 in 2019 en volgende jaren en deze besparing met ingang van 2017 in
mindering brengen op de bezuinigingstaakstelling;
3. in de 1e Bestuursrapportage 2015 met ingang van 2015 het jaarlijkse budget voor WMO – Maatwerkvoorziening materieel en
immaterieel verlagen met € 250.000 en deze besparing met ingang van 2017 in mindering brengen op de bezuinigingstaakstelling;
4. op korte termijn een project laten opstarten met ondersteuning van derden en de actualisatie van het KOR en het wegenbeheerplan
(en systematiek) in de 2e helft van 2015 uit te voeren en begin 2016 af te ronden;
5. de bibliotheekvisie nog eens laten onderzoeken en beoordelen of hier nog actie op kan worden ondernomen;
6. onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheid samenvoegen van de posten publieke dienstverlening en ict en naar
bezuinigingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de uitwijkvoorzieningen;
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7. onderzoek laten uitvoeren naar bezuinigingsmogelijkheden op de portikosten en drukwerk;
8. met betrekking tot de 2e fase grootonderhoud Gemeentefonds nog geen hogere Algemene Uitkering ramen, maar de meicirculaire
2015 van BZK afwachten waarin de definitieve effecten zullen zijn verwerkt.
Besluitpunt 2:
Met als aanvulling dat de taakstelling op de personele lasten met name de personele lasten betreft en dat er binnen de bestaande
begroting jaarlijks een bedrag wordt vrijgemaakt voor eenmalige uitgaven ter stimulering van het van buiten naar binnen denken in
brede zin, waardoor tevens de ruimte in de begroting niet opnieuw onder druk kan komen door het opnemen van structurele lasten.

ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
HD
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Onderwerp: 2015_BW_00258 - Memo inzake de Erfgoedverkenning Drenthe - Besluitvorming College/ter
kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Er behoeft in dit stadium geen besluit te worden genomen.
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