OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 JULI 2015
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Rikus Jager
De heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma
De heer Lex van Hal

Zijn afwezig:
De heer Klaas Smidt
De heer Nic Dusink; mevrouw Nathalie Seidel; mevrouw Lenny Jager-Noordhuis; mevrouw Gerry Spang; de heer
Eisso Oeseburg

8

Onderwerp: 2015_BW_00474 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 30 juni 2015 - Besluitvorming College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
conform advies

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
10

Onderwerp: 2015_BW_00476 - Mandaatbesluit handhavingsverzoek - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het positief besluit op een handhavingsverzoek wordt -indien inderdaad een overtreding wordt geconstateerd- aan de medewerker
Handhaving I gemandateerd.
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Het afwijzen van een handhavingsverzoek wordt gemandateerd aan de teamleider.

Maatschappelijk Welzijn
HD
3

Onderwerp: 2015_BW_00482 - Wijziging Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning juli 2015 vaststellen.
Besluitpunt 2:
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 intrekken.

RIKUS JAGER
Ondersteuning
Bestuurs- en Management Ondersteuning
12

Onderwerp: 2015_BW_00478 - Bezwaarschrift van de heer P.J.G.G. Sluyter , namens de heer G. Jissink Besluitvorming College

Zaaknummer: 123393
Notulen/notities:
Het college beslist contrair te gaan tegen het advies van de commissie. De onderbouwing hiervan dient zorgvuldig te worden
opgesteld in samenwerking met de heer Rens van Trip Advocaten.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Conform het advies van de commissie:
- het bezwaarschrift gegrond verklaren;
- het bestreden besluit van 16 december 2014 intrekken;

Besluitpunt 2:
Conform het advies het verzoek tot vergoeding van de kosten gemaakt in de bezwaarfase op grond van artikel 7:15 lid 2 Awb toe te
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wijzen en de hoogte vast te stellen op € 980,-.

KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Openbare Werken
HD
1

Onderwerp: 2015_BW_00480 - Uitvoering geven aan; 1 de bouw van het informatiecentrum; 2 de aanleg van een
betonpad; 3 bevorderen beleving toegangspoort en Holtingerveld; 4 bestemmingsplan 'Holtingerveld' actualiseren. Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: nvt
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het college gaat akkoord met:
Dat de gemeente de regie heeft tijdens de bouw van het informatiecentrum en de aanleg van het betonpad en dat de bouwkavel om
niet ter beschikking wordt gesteld.
Dat het informatiecentrum na realisatie wordt overgedragen aan de stichting 'Promotie Drenthe Toegangspoort Holtingerveld' en
dat de overdrachts documenten door de juristen van de provincie Drenthe worden opgesteld.
Dat de educatie en de beleving op de toegangspoort en in het Holtingerveld, conform de wens van de stuurgroep, verder wordt
uitgewerkt door de werkgroep 'Beleving'
Besluitpunt 2:
Het college gaat akkoord met:
De actualisering van het bestemmingsplan 'Holtingerveld' en dat de kosten van € 10.000, ten laste worden gebracht van de
exploitatiebegroting FCL. 6.560.102 (bestemmingsplannen) Ecl. 34.000 (overige goederen en diensten.

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Openbare Werken
HD 2

Onderwerp: 2015_BW_00481 - invulling geven aan stimuleren duurzaamheid - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
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Besluitpunt 1:
Instemmen met de duurzaamheidsbon, inclusief de daarbij behorende spelregels en criteria zoals in dit voorstel omschreven, en met
een evaluatie van deze stimuleringsmaatregel aan het eind van 2015.
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