OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 JANUARI 2018
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Rikus Jager
De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma
De heer Nic Dusink
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Onderwerp: 2018_BW_00019 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 9 januari 2018 - Besluitvorming
College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Leefomgeving
10

Onderwerp: 2018_BW_00021 - Vaststelling Woonvisie 2017-2025 - Besluitvorming College/besluitvorming
Raad

Zaaknummer: 1
Notulen/notities:
Het college besluit het beslispunt aan te vullen met 'waarbij in de tweede fase een prioritering en een financiële paragraaf volgt'.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Woonvisie 2017-2025 met uitvoeringsagenda vaststellen.

12

Onderwerp: 2018_BW_00023 - bouwplan verbouw voormalige mandenmakerij tot 13 woonappartementen aan
Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 203174
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Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht af te geven voor het
bouwplan en functieverandering ten behoeve van de herinvulling van de voormalige mandenmakerij aan Koninging
Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord.
Besluitpunt 2:
Dat, indien er geen zienswijzen zijn ingediend en er in de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit geen
wijzigingen zijn doorgevoerd, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geldt als een definitieve verklaring van geen
bedenkingen.

Beslissing
Besluitpunt 3:
De raad voorstellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project verbouw voormalige
mandenmakerijk tot 13 woonappartementen.
Besluitpunt 4:
De raad voorstellen dat, indien er geen zienswijzen zijn ingediend en er in de omgevingsvergunning ten opzichte van het
ontwerpbesluit geen wijzigingen zijn doorgevoerd, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen laten gelden als een definitieve
verklaring van geen bedenkingen.

HD
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Onderwerp: 2018_BW_00032 - Vaststelling bestemmingsplan "Ruinerwoldseweg 4, Uffelte" - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 213262
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De analoge en digitale versie van het bestemmingsplan "Ruinerwoldseweg 4, Uffelte" met planidentificatienummer
NL.IMRO.1701.509PHZRuinerwoldsewg4-0002 ongewijzigd vast te stellen
Besluitpunt 2:
Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Beslissing
Besluitpunt 3:
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De raad voorstellen de analoge en digitale versie van het bestemmingsplan "Ruinerwoldseweg 4, Uffelte" met
planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZRuinerwoldsewg4-0002 ongewijzigd vast te stellen.
Besluitpunt 4:
De raad voorstellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
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Onderwerp: 2018_BW_00033 - Invoering Omgevingswet - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 1
Notulen/notities:
Conform advies met redactionele aanpassing.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Voor 2018 extra budget van € 104.000,- beschikbaar stellen voor de kosten van invoering van de Omgevingswet.
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Onderwerp: 2018_BW_00034 - Verklaring van geen bedenkingen bouwplan De Zandroos Kalterbroeken Besluitvorming Raad

Zaaknummer: 210973
Notulen/notities:

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Afgeven (ontwerp)VVGB zoals bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht voor de ontwikkeling van het plan
´Zandroos´.
Indien er geen zienswijzen worden ingediend en er in de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit geen
wijzigingen zijn doorgevoerd, geldt het ontwerp als een definitieve VVGB.

Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2018_BW_00022 - voorbereidingbudget onderzoek nieuw dorpshuis Havelte - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 208855
Notulen/notities:

p 3 van 7

Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Het voorbereidingsbudget van € 20.000 voor het onderzoek naar een nieuw dorpshuis in Havelte, te onttrekken uit de
bestemmingsreserve Fonds Dorpshuizen.

HD
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Onderwerp: 2018_BW_00031 - Cultuur in de Gemeente Westerveld - Besluitvorming College/besluitvorming
Raad

Zaaknummer: 213045
Notulen/notities:
Conform advies met redactionele aanpassing.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Vaststellen van de cultuurnota gemeente Westerveld en akkoord te gaan met de belangrijkste wijzigingen zoals die in dit voorstel
staan aangegeven
Besluitpunt 2:
Het college de opdracht geven uitvoering te geven aan de cultuurnota op de Zo Buiten Zo Binnen manier en hiermee nog voor de
zomer van 2018 een start te maken
Besluitpunt 3:
Akkoord gaan met het onderbrengen van de middelen culturele initiatieven bij maatschappelijke initiatieven
Besluitpunt 4:
Akkoord te gaan met € 30.000 structureel beschikbaar te stellen voor onder andere het aanstellen van een cultuurcoach

Ondersteuning
HD
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Onderwerp: 2018_BW_00036 - Vastellen van documenten ten behoeve van de zelfevaluatie BRP / steekproef
2017. - Besluitvorming College

Zaaknummer: 213442
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
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Alle zes procedures vaststellen.

HOMME GEERTSMA
Openbare Ruimte
15

Onderwerp: 2018_BW_00026 - Vaststelling Ruimtelijk Actie - en projectplan Havelte - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 207134
Notulen/notities:
Conform advies met als aanvulling dat e.e.a. afhankelijk is van de mogelijkheden van financiering van de volgende fases.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Vaststellen Ruimtelijk Actieplan Havelte en projectplan

Leefomgeving
HD
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Onderwerp: 2018_BW_00030 - Antwoordbrief schriftelijke vragen Progressief Westerveld - Besluitvorming
College

Zaaknummer: 211396
Notulen/notities:
Conform advies met redactionele aanpassingen.

Beslissing
Besluitpunt 1:
instemmen met definitieve antwoordbrief zoals opgenomen in de bijlage van dit voorstel.

HAMERSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Leefomgeving
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Onderwerp: 2018_BW_00024 - Omgevingsvergunning Boermarke nabij Lheebroek 18 Dwingeloo - ontwerp
verklaring van geen bedenkingen - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 203369
Notulen/notities:

p 5 van 7

Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het verplaatsen en vernieuwen van de machineberging
op het perceel van Boermarke, kadastraal bekend gemeente Dwingeloo, sectie M, nummer 2048, plaatselijk bekend nabij
Lheebroek 18 te Dwingloo.
Indien er gedurende de ter inzage termijn geen zienswijzen tegen het bouwplan worden ingediend, wordt de
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen opgevat als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Beslissing
Besluitpunt 2:
In principe medewerking verlenen aan het afgeven van een omgevingsvergunning voor het verplaatsen en vernieuwen van de
machineberging op het perceel van Boermarke, kadastraal bekend gemeente Dwingeloo, sectie M, nummer 2048, plaatselijk
bekend nabij Lheebroek 18 te Dwingloo.
De gemeenteraad voorstellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het betreffende bouwplan en
voorstellen om deze ontwerp-vvgb op te vatten als een definitieve vvgb indien er gedurende de ter inzage termijn geen
zienswijzen tegen het bouwplan worden ingediend.

RIKUS JAGER
Bedrijfsvoering
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Onderwerp: 2018_BW_00025 - bezwaarschrift tegen het afwijzen van een verzoek om handhaving. Besluitvorming College

Zaaknummer: 208572
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Conform het advies van de commissie het bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit van 30 augustus 2017 te
herroepen en een nieuw besluit te nemen op het verzoek om handhaving.

HOMME GEERTSMA
Openbare Ruimte
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Onderwerp: 2018_BW_00027 - Nieuw GVVP ipv actualisatie - Besluitvorming College

Zaaknummer: 211104
Notulen/notities:

p 6 van 7

Conform advies met redactionele aanpassing.

Beslissing
Besluitpunt 1:
in te stemmen met het voorstel om in plaats van een actualisatie van het huidige GVVP een geheel nieuw GVVP op te stellen
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