OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 17 NOVEMBER 2020
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Jelle de Haas; de heer Klaas Smidt; de heer Henk Doeven; de heer Nic
Dusink

8

2020_BW_00818

BenW - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 10
november 2020
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform.

BESPREEKSTUKKEN
Jelle de Haas
Beleid
10 2020_BW_00820

Herinneringsbrief van Meten = Weten over het voorstel "Tijd
voor reflectie en handelen". - Besluitvorming College/ter
kennisname Cie
Zaaknummer:276221
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Uitgaande brief versturen n.a.v. de herinneringsbrief van Meten = Weten over hun voorstel "Tijd voor
reflectie en handelen".
Notulen notities
Conform advies.
HD 2020_BW_00840
3

Concept voorstel tariefdifferentiatie toeristenbelasting Besluitvorming College/ter bespreking Cie
Zaaknummer:287662
Goedgekeurd

Advies
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Besluitpunt 1
Niet in te stemmen met het voorstel van het Recreatieschap Drenthe om de tarieven voor
toeristenbelasting met ingang van 2022 te differentiëren.
Notulen notities
Conform advies.
Klaas Smidt
Beleid
11 2020_BW_00821

Treasurystatuut gemeente Westerveld 2020 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:240407
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Het Treasurystatuut gemeente Westerveld 2020 - conform artikel 12 lid 1 van de Financiële
verordening gemeente Westerveld 2020 - vaststellen.
Besluitpunt 2
Kennisnemen van het Treasurystatuut gemeente Westerveld 2020, en deze - conform artikel 12 lid 1
van de Financiële verordening gemeente Westerveld 2020 - ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
Notulen notities
Conform advies.
12
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Nota reserves en voorzieningen 2020 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287145
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De Nota reserves en voorzieningen 2020 - conform artikel 9 lid 2 van de Financiële verordening
gemeente Westerveld 2020 - vaststellen.
Besluitpunt 2
Kennisnemen van de Nota reserves en voorzieningen 2020, en deze - conform artikel 9 lid 2 van de
Financiële verordening gemeente Westerveld 2020 - ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
Notulen notities
Conform advies.
13
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Actualisatie samenwerkingsconvenant regionale verwijsindex
risicojongeren. - Besluitvorming College
Zaaknummer:274069
Goedgekeurd

Advies
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Besluitpunt 1
Overeenkomstig bijlage 1 het provinciaal samenwerkingsconvenant Drentse Verwijsindex te wijzigen.
Besluitpunt 2
CMO Stamm de opdracht te verlenen het convenant conform beslispunt 1 te actualiseren en de
aangesloten partijen hierover per brief te informeren.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2020_BW_00839
2

COVID-19 kosten overzichte en begrotingswijziging Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287711
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Kennisnemen van bijgevoegde bijlage inzake budgetten en kredieten in verband met de COVID-19
kosten en opbrengsten.
Besluitpunt 2
Beschikbaar stellen van € 456.400 aan lasten en € 519.600 aan baten ter dekking van de gemaakte
COVID-19 lasten en baten.
Besluitpunt 3
Beschikbaar stellen van een ophoging van het krediet voor de reconstructie Heuvelenweg voor een
bedrag van € 9.700 ter dekking van de gemaakte kosten inzake COVID-19.
Besluitpunt 4
College:
Kennis nemen van het overzicht dat is opgenomen in de bijlage en de raad voorstellen om de
genoemde bedragen beschikbaar te stellen.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2020_BW_00841
4

Budgetoverheveling 2020 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287147
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De nota budgetoverheveling 2020 vast te stellen.
Besluitpunt 2
De wijziging van de programmabudgetten 2020 en 2021 vast te stellen.
Besluitpunt 3
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De bestemmingsreserve budgetoverheveling vast te stellen.
Besluitpunt 4
College:
Kennisnemen van bijgevoegd nota budgetoverheveling 2020 en besluiten dit door te geleiden naar de
gemeenteraad.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2020_BW_00842
5

Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling verplaatsing Aldi
Dwingeloo - Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287401
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. Medewerking verlenen aan het verzoek van Aldi om de cöordinatieregeling volgens artikel 3.30
Wro toe te passen voor verplaatsing Aldi Dwingeloo;
2. Coördinatieregeling volgens artikel 3.30 Wro van toepassing verklaren op de voorbereiding,
bekendmaking en besluitvorming van het project verplaatsing Aldi Dwingeloo naar Valderseweg
Dwingeloo. Het project bestaat uit:
 bestemmingsplan "Dwingeloo, Aldi Valderseweg";
 omgevingsvergunning voor uitvoeren bouwplan en herinrichten terrein;
 overige met het project samenhangende vergunningen en besluiten.
Besluitpunt 2
College:
De raad te verzoeken medewerking verlenen aan het verzoek van Aldi om de cöordinatieregeling
volgens artikel 3.30 Wro toe te passen voor verplaatsing Aldi Dwingeloo en daarmee de
coördinatieregeling van toepassing verklaren op de voorbereiding, bekendmaking en besluitvorming
van het project verplaatsing Aldi Dwingeloo naar Valderseweg Dwingeloo.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2020_BW_00843
6

Af te sluiten kredieten en de raad instemming vragen voor
kredietoverschrijdingen - Besluitvorming College/besluitvorming
Raad
Zaaknummer:287147
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De voorgestelde en af te sluiten investeringskredieten op te nemen in de jaarstukken 2020
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Besluitpunt 2
Akkoord te gaan met de krediet overschrijdingen.
Besluitpunt 3
De kapitaallasten van de kredieten te verwerken in de Voorjaarsrapportgage 2021.
Besluitpunt 4
College:
Kennisnemen van de kredietoverheveling en kredietoverschrijding van af te sluiten kredieten en
besluiten deze stukken door te geleiden naar de gemeenteraad.
Notulen notities
Conform advies.
Dienstverlening
14 2020_BW_00824

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing
2021 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287065
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen "Verordening afvalstoffenheffing 2021", met datum van ingang van de heffing op 1 januari
2021.
Besluitpunt 2
Intrekken verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 met ingang van 1
januari 2021, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.
Notulen notities
Conform advies.
15
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Vaststellen verordening op de heffing en invordering van
onroerende-zaakbelastingen 2021 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287003
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021, met
datum van ingang van de heffing op 1 januari 2021.
Besluitpunt 2
Intrekken verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020, met ingang
van 1 januari 2021, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die
zich vóór 2021 hebben voorgedaan.

5/10

Notulen notities
Conform advies.
Henk Doeven
Beleid
Dienstverlening
17 2020_BW_00827

Gemeentelijke bijdrage RUD (regionale uitvoeringsdienst
Drenthe) - Besluitvorming College
Zaaknummer:279481
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Het algemeen bestuur van de RUD een positieve zienswijze sturen inzake de nieuwe
verrekensystematiek en de deelnemersbijdrage voor 2020 en 2021.
Besluitpunt 2
De voorkeur uitspreken voor scenario 2 voor wat betreft het verrekenen van de deelnemersbijdragen
van 2018 en 2019.
Besluitpunt 3
Op basis van het voorkeurscenario 2 een bedrag van € 22.924 beschikbaar te stellen voor 2020.

Notulen notities
Conform advies met dien verstande dat het stuk niet ter besluitvorming naar de raad hoeft.
Rikus Jager
Openbare orde en veiligheid
HD 2020_BW_00838
1

Deelname Veiligheidsregio Drenthe aan Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:286054
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Geen wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen van Veiligheidsregio Drenthe om deel te
nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).
Besluitpunt 2
College:
Kennisnemen van voorstel van de Veiligheidsregio Drenthe en de raad voor te stellen geen wensen en
bedenkingen in te dienen op het voornemen van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) om lid te worden
van de Werkgeversverenging Samenwerkende Veiligheidsregio’s;
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Besluitpunt 3
College:
De voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe, onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van
de raad, alvast in kennis te stellen van het advies aan de raad om geen wensen en bedenkingen te uiten,
waarbij het college er van uit gaat dat het besluit van de VRD tot het oprichten van en deelnemen aan
de WVSV niet eerder in werking treedt dan nadat de VRD, overeenkomstig artikel 31a lid 1 van de
Wgr, in de mogelijkheid tot deelname aan verenigingen voorziet.
Notulen notities
Conform advies.

HAMERSTUKKEN
Rikus Jager
Openbare Ruimte
18 2020_BW_00828

Vervanging consulent oorlogsgravenstichting per 1 januari 2021 Besluitvorming burgemeester
Zaaknummer:286440
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Burgemeester Jager is akkoord met de aanstelling en zal namens de gemeente Westerveld de
overeenkomst ondertekenen.
Notulen notities
Conform advies.
Jelle de Haas
Dienstverlening
Klaas Smidt
Beleid
20 2020_BW_00830

Ontwerpbestemmingsplan "Natuurcamping De Olde Bargen
Dwingeloo" - Besluitvorming College/ter kennisname Cie
Zaaknummer:205970
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. Instemmen met nota inspraak en vooroverleg;
2. Ontwerp bestemmingsplan publiceren en ter inzage leggen;
3. Geen Plan MER laten uitvoeren.
Notulen notities
Conform advies.
Dienstverlening
21 2020_BW_00831

Vaststellen verordening op de heffing en invordering
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Forensenbelasting 2021 - Besluitvorming College/besluitvorming
Raad
Zaaknummer:287064
Goedgekeurd
Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2021 met datum van ingang
van de heffing op 1 januari 2021.
Besluitpunt 2
Intrekken verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2020, met ingang van 1
januari 2021, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.
Notulen notities
Conform advies.
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Vaststellen verordening op de heffing en invordering
Toeristenbelasting 2021 - Besluitvorming College/besluitvorming
Raad
Zaaknummer:286370
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021, met datum van
ingang van de heffing op 1 januari 2021.
Besluitpunt 2
Intrekken verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020, met ingang van 1
januari 2021, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.
Notulen notities
Conform advies.
23
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Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2021 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:286821
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021, met datum van
ingang van de heffing op 1 januari 2021.
Besluitpunt 2
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Intrekken verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020, met ingang van 1
januari 2021, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.
Notulen notities
Conform advies.
24
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Vaststellen verordening op de heffing en invordering van leges
2021 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:286991
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen verordening op de heffing en de invordering van leges 2021, met ingangsdatum van de
heffing op 1 januari 2021.
Besluitpunt 2
Intrekken verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 met ingang van 1 januari 2021,
met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari
2021 hebben voorgedaan.
Notulen notities
Conform advies.
25
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Vaststellen verordening op de heffing en de invordering van
markt- en standplaatsgelden 2021 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287000
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen verordening op de heffing en de invordering van markt- en standplaatsgelden 2021, met
ingangsdatum van de heffing op 1 januari 2021.
Besluitpunt 2
Intrekken verordening op de heffing en de invordering van markt- en standplaatsgelden 2018 met
ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.
Notulen notities
Conform advies.
26
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Vaststellen verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2021 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:287004
Goedgekeurd
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Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021, met datum van
ingang van de heffing op 1 januari 2021.
Besluitpunt 2
Intrekken van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 met ingang van 1
januari 2021, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
vóór 1 januari 2021 hebben voorgedaan.
Notulen notities
Conform advies.
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