OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 DECEMBER 2015
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma
De heer Lex van Hal

Zijn afwezig:
De heer Rikus Jager
Mevrouw Nathalie Seidel; de heer Nic Dusink; mevrouw Gerry Spang; mevrouw Lenny Jager-Noordhuis; de heer
Eisso Oeseburg
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Onderwerp: 2015_BW_00865 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd - Besluitvormend [BEHANDELD]

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:

BESPREEKSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2015_BW_00844 - Extra krediet Dingspilhuus Diever - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Gemeenteraad besluit om aan het stichtingsbestuur te verstrekken:
a. of:
1. €450.000 als éénmalig krediet
2. € 75.000 (sportvloer) naar aanleiding van de overeenkomst die in de realisatieovereenkomst is gesloten
3. € 25.000 uit Fonds Dorpshuizen om een toekomstbestendig en duurzaam Dingspilhuus te realiseren
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b. of:
De gemeenteraad besluit vast te houden aan het eerder genomen besluit van maart 2014, waarvan de gevolgen zijn:
Dat het stichtingbestuur de opdracht teruglegt aan de gemeenteraad;
Dat er moet worden voorzien in een gymzaal voor zowel basisonderwijs (wettelijk) als voortgezet onderwijs
(realisatieovereenkomst);
Dat het Dingspilhuus in haar huidige vorm niet te handhaven is en derhalve sloop voor de hand ligt.
Besluitpunt 2:
De gemeenteraad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding.

Beslissing
Besluitpunt 3:
Het standpunt van het college
Het stichtingsbestuur Dingspilhuus vraagt het college van B en W om een verzoek door te geleiden aan de Gemeenteraad om
€450.000 éénmalig krediet te verstrekken en € 75.000 naar aanleiding van de overeenkomst die in de realisatieovereenkomst is
gesloten en € 25.000 vanuit Fonds Dorpshuizen.
Het college besluit geen inhoudelijk standpunt in te nemen gelet op de opdrachtgevende rol van de gemeenteraad en de faciliterende
rol van het college in dit proces.
Besluitpunt 4:
Het college besluit:
Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g aan de raad en leden van de raad
geheimhouding opleggen ten aanzien van de bijlagen bij het voorstel
Artikel 25 lid 2 Gemeentewet bepaalt dat het college op grond van belangen genoemd in artikel 10 Wob geheimhouding kan opleggen
aan de raad of raadsleden ten aanzien van de stukken die zij voorleggen.
In de betreffende bijlagen zijn calculaties en exploitatie gegevens opgenomen. Deze gegevens bevatten ook financieringsaspecten. Uit
al deze gegevens kan de hoogte van een mogelijke aanneemsom worden afgeleid.
Met het oog op de nog te voeren aanbestedingsprocedure is dit niet wenselijk. Bovendien bestaat er ook een geheimhoudingsplicht op
grond van de Aanbestedingswet 2012 zelf, artikel 57 (en 138).
Een deel van de gegevens is vertrouwelijk aangeleverd door de Stichting dan wel heeft betrekking op exploitatie van de Stichting en
kan daarmee als bedrijfsgegevens worden aangemerkt als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub c.
Voor het overige geldt dat wij het belang van bescherming van onze economische of financiële belangen groter achten dan het belang
van openbaarmaking en beroepen wij ons daarvoor op artikel 10 lid 2 sub b.
Bij de onevenredige bevoordeling of benadeling moet worden gedacht aan het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling
van mogelijke opdrachtnemers in verband met het inschatten van de kosten voor de aanbesteding.

KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Leefomgeving
HD 1

Onderwerp: 2015_BW_00873 - grondprijzenbrief 2016 - Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
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Notulen/notities:
Cf. advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
instemmen met de grondprijzenbrief 2016

HAMERSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
Onderwerp: 2015_BW_00867 - Opdrachtformulering Welzijn MensenWerk BCF 2016 - Besluitvorming College/ter
kennisname Cie
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Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
1.
Kennis te nemen van de BCF-opdracht in 2016 voor WMW.
2.

In te stemmen met de BCF-opdracht in 2016 voor WMW.

12

Onderwerp: 2015_BW_00868 - Besluit Wmo 2016 - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Vaststellen besluit maatschappelijke ondersteuning 2016
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Leefomgeving
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Onderwerp: 2015_BW_00869 - Wijzigen van de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijpanden' in de
bestemming ‘Wonen’ op het perceel Bosrand 16 te Dwingeloo - Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 133968
Notulen/notities:
Cf. advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Planologische medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' in de bestemming
'Wonen' op het perceel Bosrand 16 te Dwingeloo
Besluitpunt 2:
Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan "Wijzigingsplan Buitengebied Bosrand 16 Dwingeloo"
Besluitpunt 3:
Ontwerpwijzigingsplan publiceren en ter visie leggen

Openbare Ruimte
Openbare Ruimte
14

Onderwerp: 2015_BW_00870 - voortgangsrapportage 2 lelieteelt - Besluitvorming College/ter bespreking Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
instemmen met voortgangsrapportage 2, lelieteelt en gewasbeschermingsmiddelen
Besluitpunt 2:
het dossier bollenteelt voortzetten in 2016 door met het Platform Bollenteelt de gemaakte agenda uit te voeren.

HOMME GEERTSMA
Openbare Ruimte
Openbare Ruimte
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Onderwerp: 2015_BW_00871 - zonnelening - Besluitvorming College/besluitvorming Raad
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Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Cf. advies

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De gemeenteraad besluit in te stemmen met het voorstel om € 125.000,= beschikbaar te stellen voor zonneleningen in het jaar 2016 en
dit ten laste te brengen van de "Reserve rekeningsaldo"
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