OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 DECEMBER 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 Lenny Jager-Noordhuis; mevrouw Gerry Spang; mevrouw Nathalie Seidel; de heer Eisso Oeseburg
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Onderwerp: 2015_BW_00806 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 17 en 24 november 2015 Besluitvorming College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Cf. vastgesteld.

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
KLAAS SMIDT
Ondersteuning
Team Financiën en Belastingen
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Onderwerp: 2015_BW_00808 - Financiële verordening gemeente Westerveld 2016 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies, met redactionele aanpassing.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel

p 1 van 5

Besluitpunt 1:
1. Besluit nemen over het al dan niet in de verordening opnemen van:
a. artikel 7 lid a;
b. artikel 7 lid b;
c. artikel 7 lid c.
2. Indien artikel 7 lid a en lid b worden opgenomen voor deze leden bedragen vaststellen.
3. Met inachtneming van de beslispunten 1 en 2 de Financiële verordening gemeente Westerveld 2016 vaststellen.
Besluitpunt 2:
Het college heeft in de vergadering van 1 december 2015 besloten geen artikel 7 zoals verwoord in deze adviesnota, in de verordening
op te nemen. In de verordening is dit artikel dan ook achterwege gelaten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de “Financiële
verordening gemeente Westerveld 2016” overeenkomstig bijgevoegd concept vast te stellen.
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Onderwerp: 2015_BW_00809 - Aflossing EDON-lening - Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
1. Akkoord gaan met aflossing van de EDON-lening in 2016 en kiezen voor de mogelijkheid van aflossing in kas;
2. de door Enexis voor de aflossing aangeboden vaststellingsovereenkomst voor 15 december 2015 tekenen (verseon nr 15/16375);
3. de eenmalige extra inkomst die hierdoor in 2016 ontstaat van € 18.746 ten gunste brengen van het verwachte exploitatieresultaat;
4. de lagere rente-inkomst en de vrijval van de kapitaallasten ten gevolge van de aflossing van de EDON-lening en de verwachte
hogere dividenduitkering op de bestaande aandelen Enexis Holding, ten laste respectievelijk ten gunste brengen van het verwachte
exploitatieresultaat;
5. de punten 3 en 4 via de 1e bestuursrapportage 2016 verwerken in de meerjarenbegroting.
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Onderwerp: 2015_BW_00810 - Overhevelen budgetten en kredieten van 2015 naar 2016 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies, de raad is medio november geïnformeerd over de jaarlijkse nazending van dit voorstel.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

p 2 van 5

Voorstel
Besluitpunt 1:
Instemmen met de overheveling van de budgetten en kredieten van 2015 naar 2016 zoals in de bijlage bij dit voorstel is voorgesteld.

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Openbare Werken
HD
1

Onderwerp: 2015_BW_00817 - Uitgebreide Actualisatie Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 120795
Notulen/notities:
Aangehouden.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Instemmen met de voorgestelde Startnotitie om te komen tot een Actualisatie van het GVVP.
Besluitpunt 2:
Instemmen met het beschikbaar stellen van benodigde budget van € 7500.
Besluitpunt 3:
De raad voorstellen in te stemmen met de voorgestelde Startnotitie om te komen tot een actualisatie van het GVVP

HAMERSTUKKEN
KLAAS SMIDT
Ondersteuning
Faciliteiten
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Onderwerp: 2015_BW_00811 - Vaststelling afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. catering in het
gemeentehuis te Diever - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies, met als aanvulling bij besluitpunt 2 dat medio 2016 nader wordt bekeken of en hoe in het kader van de participatiewet de
doelgroepen nader kunnen worden geïntegreerd.

p 3 van 5

Beslissing
Besluitpunt 1:
Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Besluitpunt 2:
Een cateringovereenkomst met Reestmond voor het gemeentehuis Diever aangaan voor een jaar, met de mogelijkheid om dit
tweemaal met één jaar te prolongeren. Medio 2016 wordt nader bekeken of en hoe in het kader van de participatiewet de doelgroepen
nader kunnen worden geïntegreerd.

Team Financiën en Belastingen
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Onderwerp: 2015_BW_00812 - Overdracht aandelen en back-to-backlening Bellingwedde en Vlagtwedde Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
Instemmen met de verkoop van de aandelen en de overdracht van de leningen van de gemeente Bellingswedde aan de gemeente
Vlagtwedde

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Openbare Werken
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Onderwerp: 2015_BW_00814 - Nota Veilig op de fiets in Westerveld - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Aangehouden.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De Nota ‘Veilig op de fiets in Westerveld’ vast te stellen en daarmee specifiek in te stemmen met:
a. het verwijderen van paaltjes/obstakels op fietspaden/-routes

p 4 van 5

b. onderzoeken of de gladheidsbestrijding op fietspaden beter verankerd kan worden in de gladheidsbestrijding
c. het opstellen van een overkoepelend ‘Fietsplan Westerveld’
d. in overleg te treden met provincie Drenthe over knelpunten Valderseweg-N855 en fietspaden Diever-Dieverbrug
e. (blijven) inzetten op gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie (Permanente Verkeerseducatie)

Beslissing
Besluitpunt 2:
De Nota 'Veilig op de Fiets in Westerveld' voor te leggen aan de gemeenteraad

Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2015_BW_00815 - Jaarrekening en Jaarverslag peuterspeelzaalwerk (Doomijn en Kaka) Westerveld
2014 - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies met redactionele aanpassing.

Beslissing
Besluitpunt 1:
a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014 van Doomijn en Kaka
b. De subsidie vast te stellen conform toegekend subsidiebedrag:
- Doomijn: € 54.591,-- regulier en € 10.354,-- vve (voor- en vroegschoolse educatie)
- Kaka: € 127.500,-- regulier en € 26.555,-- vve
c. Voor het volgende begrotingsjaar 2016 goed in gesprek blijven over het peuterspaalwerk met inachtneming van recente
collegebesluiten hierover.

p 5 van 5

