OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 OKTOBER 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_00696

BenW - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 29
september 2020
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform.

BESPREEKSTUKKEN
Rikus Jager
Dienstverlening
10 2020_BW_00698

Muilkorf- en aanlijnplicht hond (Diever) - Besluitvorming College
Zaaknummer:280977
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Het college besluit op grond van artikel 2.59 lid 1 van de APV een muilkorfplicht op te leggen voor de
hond Beau, geldend voor het hele grondgebied van de gemeente met uitzondering van het eigen erf
(dit is stevig omheind).
Notulen notities
Conform advies.
Henk Doeven
Beleid
Openbare Ruimte
HD 2020_BW_00707
2

Planning grondstoffenplan - Besluitvorming College/ter
kennisname Cie
Zaaknummer:284137
Goedgekeurd

1/4

Advies
Besluitpunt 1
De raad informeren met bijgevoegde brief.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2020_BW_00709
4

Budgetoverschrijding eikenprocessierups - Besluitvorming
College
Zaaknummer:284410
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Henk zal de eerstvolgende commissie mededeling doen van de overschrijding, waarbij ook in de
najaarsnota verdere toelichting wordt gegeven.
Notulen notities
Conform advies.
Klaas Smidt
Beleid
HD 2020_BW_00706
1

Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening Meerkamp" ter
uitvoering van de uitspraak Raad van State van 18 december 2019.
- Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:205460
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1.De zienswijzen ontvankelijk verklaren;
2. Op de zienswijzen en het wijzigingsvoorstel te besluiten conform het bepaalde in de Nota van
zienswijzen;
3. De analoge en digitale versie van het bestemmingsplan 'Partiele herziening Meerkamp", bestaande
uit toelichting, regels, bijlagen en een verbeelding, met planidentificatienummer
NL.IMRO.1701.0000BP000000000564-0006 gewijzigd vast te stellen;
4. Het vastgestelde plan de planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000564-0006 toe te
kennen en digitaal en analoog beschikbaar te stellen;
5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, 2e lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
Notulen notities
Conform advies.
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Jelle de Haas
Openbare Ruimte

HAMERSTUKKEN
Jelle de Haas
Beleid
Klaas Smidt
Beleid
Henk Doeven
Openbare Ruimte
14 2020_BW_00702

Schriftelijke beantwoording rondvraag PW duurzaamheidsbeleid Besluitvorming College
Zaaknummer:284131
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De rondvraag van PW schriftelijk beantwoorden aan de raad met bijgevoegde brief.
Notulen notities
Conform advies.
15

2020_BW_00703

Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet gemeente Westerveld
- Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:254313
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. Vast te stellen de voorgestelde wijzigingen van de grenzen van de bebouwde komgrenzen
volgens artikel 20a de Wegenverkeerswet zoals aangegeven op bijgaande tekeningen.
Besluitpunt 2
2. In te trekken alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de bebouwde
komgrenzen in de zin van de Wegenverkeerswet.
Besluitpunt 3
3. In te stemmen om Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe te verzoeken de bebouwde
kommen voor de gemeente Westerveld vast te stellen volgens artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet
overeenkomstig de komgrenzen op basis van de Wegenverkeerswet onder de voorwaarde dat het
besluit onder punt 1 onherroepelijk is geworden.
Besluitpunt 4
1. Stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de grenzen van de
bebouwde kom volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet zoals aangegeven op bijgaande
tekeningen.
Besluitpunt 5
2. Stelt de raad voor alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de
bebouwde komgrenzen in de zin van de Wegenverkeerswet in te trekken.

3/4

Besluitpunt 6
3. Verzoekt Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe de bebouwde komgrenzen voor de
gemeente Westerveld vast te stellen volgens artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet overeenkomstig
het komgrenzenbesluit op basis van de Wegenverkeerswet onder de voorwaarde dat het besluit onder
punt 1 onherroepelijk is.
Notulen notities
Conform advies.
16

2020_BW_00704

Beantwoording schriftelijke vragen CDA energiewinning op land Besluitvorming College
Zaaknummer:284135
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De schriftelijke vragen beantwoorden met bijgevoegde brief.
Notulen notities
Conform advies.
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