OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 JULI 2016
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Rikus Jager
De heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma
De heer Nic Dusink

Zijn afwezig:
De heer Klaas Smidt
Mevrouw Gerry Spang; mevrouw Lenny Jager-Noordhuis; mevrouw Nathalie Seidel
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Onderwerp: 2016_BW_00447 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 5 juli 2016 - Besluitvorming College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:

BESLISSING

HAMERSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2016_BW_00449 - Extra financiering VTD - Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Het benodigde bedrag voor 2016 van €26.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van Veilig Thuis Drenthe en om dit bedrag
te betalen uit de bestaande middelen Jeugdhulp en te verwerken in de tweede bestuursrapportage.
Besluitpunt 2:
Het (mogelijk) benodigde bedrag voor 2017 van € 45.000 voor de uitvoering van Veilig Thuis Drenthe te reserveren uit de
beschikbare middelen Jeugdhulp en te verwerken in de tweede bestuiursrapportage.

p 1 van 4

Besluitpunt 3:
Eventueel extra middelen voor na 2017 worden gemeld bij de Voorjaarsnota 2017

KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2016_BW_00450 - Handhavingsverordening IOAW/Z en aanpassing maatregelenverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Aangehouden. Om te checken bij de IGSD of de toevoegingen bij de kanttekeningen "bij het opleggen van een maatregel moet altijd
gekeken worden naar de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde. Matiging van de maatregel kan aan de orde zijn bij bijzondere
financiële omstandigheden (zoals hoge woonlasten of een schuldenproblematiek) of sociale omstandigheden (zoals bij gezinnen met
kinderen). Een maatregel moet er niet toe leiden dat mensen (nog verder) in de problemen raken" leidt tot juridische problemen
danwel tot problemen bij de verantwoording bij het ministerie. Overigens betekent dit niet op voorhand dat het college daarmee niet
besluit tot het opnemen van deze extra kanttekening.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
1. Handhavingsverordening IOAW-IOAZ vaststellen.
2. Artikel 7 van de Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 wijzigen, zoals opgenomen in de bijlage.
3. Na artikel 10 van de Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 artikel 10a toevoegen, wijzigen zoals
opgenomen in de bijlage.
4. De ingangsdatum van de onder 1. genoemde vaststelling en de onder 2. en 3. genoemde wijzigingen stellen op 1 oktober 2016

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2016_BW_00451 - Incidentele subsidie wielerevenement Green Mountain Tour - Besluitvorming
College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies. Waarbij het college vraagt of de beleidsregels voor deze gevallen dienen te worden aangepast?
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Beslissing
Besluitpunt 1:
Een incidentele sportstimuleringsbijdrage verstrekken van maximaal € 2.250.

Openbare Ruimte
Openbare Ruimte
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Onderwerp: 2016_BW_00452 - Nota Veilig op de fiets in Westerveld - Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies. Waarbij het voorstel t.k.v. de commissie omdat de raad in de voorjaarsnota heeft besloten de gevraagde middelen ter
beschikking te stellen.

Beslissing
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
b. onderzoeken of de gladheidsbestrijding op fietspaden beter verankerd kan worden in de gladheidsbestrijding
c. het opstellen van een overkoepelend en integraal ‘Fietsplan Westerveld’
d. in overleg te treden met provincie Drenthe over knelpunten Valderseweg-N855 en fietspaden Diever-Dieverbrug.
Ambtelijk
overleg is inmiddels in gang gezet waarbij de provincie voornemens is een rotonde aan te leggen op de kruising N855-Valderseweg
en zijn al maatregelen getroffen m.b.t. de zichtbaarheid van de fietspaden Diever- Dieverbrug.
e. (blijven) inzetten op gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie (Permanente Verkeerseducatie). De budgetten
daarvoor zijn reeds gereserveerd.
Besluitpunt 2:
De € 8.000 voor het uitvoeren van de inventarisatie naar obstakels op fietspaden en de benodigde eigen bijdrage van € 15.000 voor het
uitvoeren van de daaruit voortvloeiende maatregelen bij de 1e Bestuursrapportage van 2016 beschikbaar te stellen.
Besluitpunt 3:
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
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.
Ambtelijk
overleg is inmiddels in gang gezet waarbij de provincie voornemens is een rotonde aan te leggen op de kruising N855-Valderseweg
en zijn al maatregelen getroffen m.b.t. de zichtbaarheid van de fietspaden DIever-Dieverbrug.
e. (blijven) inzetten op gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie (Permanente Verkeerseducatie). De budgetten
daarvoor zijn reeds gereserveerd.
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Besluitpunt 4:
De nota 'Veilig op de fiets in Westerveld' ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
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