OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 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 Lenny Jager-Noordhuis; mevrouw Gerry Spang; mevrouw Nathalie Seidel; de heer Eisso Oeseburg

MEDEDELINGEN
Aanneemovereenkomst brede school Dwingeloo:
Wethouder Geertsma wordt door het college gemandateerd om de aanneemovereenkomst van de brede school Dwingeloo te
ondertekenen.
Overeenkomst Regionaal Werkbedrijf ESF/Structuurfonds:
Wethouder Smidt wordt door het college gemandateerd voor het ondertekenen van de overeenkomst Regionaal Werkbedrijf
ESF/Structuurfonds.
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Onderwerp: 2015_BW_00238 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 31 maart 2015 - Besluitvorming
College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
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Onderwerp: 2015_BW_00240 - Verzoek uitbreiding camping De Olde Bargen, Lhee ( Dwingeloo) - Besluitvorming
College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:

p 1 van 5

conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
In principe planologische medewerking verlenen aan het verzoek tot herontwikkeling op het perceel Oude Hoogeveensedijk 1
Dwingeloo, mits:
1. De circa 10-15 accommodaties een onderscheidend karakter bevatten ten opzichte van het bestaande aanbod
verblijfsrecreatieve voorzieningen binnen de gemeente;
2. Het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Drenthe wordt betrokken bij de planontwikkeling;
3. Het definitieve aantal reacreatiewoningen wordt bepaald in overleg met het Kwaliteitsteam;
4. Provinciale en gemeentelijke kernkwaliteiten niet worden aangetast en het perceel landschappelijk goed wordt ingepast.
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Onderwerp: 2015_BW_00247 - Voorontwerp bestemmingsplan Wittelterweg 20 in Wittelte - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
Starten bestemmingsplanprocedure door het geven van inspraak en start vooroverleg

KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Leefomgeving
12

Onderwerp: 2015_BW_00242 - Beleidsregels subsidieregeling meerdaagse toeristische evenementen Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:

Beslissing
Besluitpunt 1:
Akkoord te gaan om uitvoering te geven aan deze nadere regels en hiervoor voor het jaar 2015 in de eerste bestuursrapportage €
15.000 beschikbaar te stellen. Voor de jaren 2016 t/m 2018 jaarlijks € 15.000 via de bestuursrapportage geld op te nemen in de
begroting.
Besluitpunt 2:
Akkoord te gaan om het subsidieplafond Recreatie en Toerisme voor de jaren 2015 t/m 2018 jaarlijks met € 15.000 te verhogen naar €

p 2 van 5

59.894.
Besluitpunt 3:
Akkoord te gaan om het totale subsidieplafond van de gemeente voor de jaren 2015 t/m 2018 jaarlijks met € 15.000 te verhogen.
Besluitpunt 4:
Akkoord te gaan met de beleidsregels subsidiëring meerdaagse toeristische evenementen en deze vast te stellen.

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

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Voorstel heeft zich in BisUltima niet getoond bij diverse collegeleden bij het voorbereiden van de agenda.

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;
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.
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Onderwerp: 2015_BW_00222 - Programmarekening 2014 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

p 3 van 5

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Het gehele resultaat van € 473.912 toe te voegen aan de algemene reserve.
Besluitpunt 2:
Een bedrag van € 13.950 aan de bestemmingsreserve huishoudelijk afval onttrekken en toe te voegen aan de algemene reserve.
Besluitpunt 3:
Een bedrag van € 42.000 onttrekken uit de algemene reserve en beschikbaar stellen ter dekking van de invoeringskosten van de
transities in het Sociaal domein in 2015.
Besluitpunt 4:
Een bedrag van € 445.862 uit de algemene reserve te onttrekken en toe te voegen aan de reserve rekeningsaldo.

Beslissing
Besluitpunt 5:
Het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 ter behandeling en vaststelling aan te bieden aan de raad.

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2015_BW_00244 - Investeringskredieten basisscholen - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
De volgende kredieten worden gevraagd:
- krediet € 38.000,-- vervanging deel van het dak cbs Roosjenschool in Diever
- krediet € 58.000-- gevelonderhoud obs De Kievitshoek in Wilhelminaoord
- budget € 7.000,-- doorlopende kosten obs De Heidehoek Vledderveen en obs Eemster.
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Het totale exploitatiebudget en kredieten voor 2015 en 2016 van € 7.000,-- en € 8.000,- zal worden verwerkt in de eerste
bestuursrapportage 2015.
(De vrijval van het deel van de voorziening groot onderhoud is verwerkt in de 2de bestuursrapportage 2014)
Zie verder ook de kop "Financiële consequenties".

Openbare Werken
HD
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Onderwerp: 2015_BW_00246 - Afwijken van het aanbestedingsbeleid. - Besluitvorming College/ter kennisname
Cie

Zaaknummer: n.v.t.
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
Op basis van een 2B dienst de aanbesteding voor het onderhoud aan bermen en sloten uitvoeren en 5 plaatselijke aannemers
uitnodigen om een aanbieding te doen.
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