OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 7 MEI 2019
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Henk Doeven; de heer Jelle de Haas; de heer Wilfried de Jong; de heer
Nic Dusink
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Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd - 23 april 2019
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform

BESPREEKSTUKKEN
Wilfried de Jong
Beleid
12 2019_BW_00288

Vaststelling bestemmingsplan ‘Vledder-Noord, partiële herziening
zorgvoorziening’ - Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:238875
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De raad besluit de zienswijze ontvankelijk te verklaren.
Besluitpunt 2
De raad besluit op de zienswijze te besluiten conform het bepaalde in de Zienswijzennota;
Besluitpunt 3
De raad besluit het ontwerp-bestemmingsplan ‘Vledder-Noord, partiële herziening zorgvoorziening’
ongewijzigd vast te stellen.
Besluitpunt 4
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor conform de Zienswijzennota
te besluiten en het ontwerp-bestemmingsplan ‘Vledder-Noord, partiële herziening zorgvoorziening’
ongewijzigd vast te stellen.
Notulen notities
Conform advies
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Rikus Jager
Beleid
HD 2019_BW_00297
1

Financiële middelen 75 jaar voor de vrijheid - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie
Zaaknummer:242814
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Akkoord gaan met het aanvragen van € 25.000 bij Provincie Drenthe om in te zetten voor 75 jaar
Vrijheid in Westerveld.
Besluitpunt 2
€ 12.500 beschikbaar stellen uit het budget culturele initiatieven
Besluitpunt 3
Opdracht geven om - zodra de aanvraag voor een bijdrage van de Provincie Drenthe is ingediend én
gehonoreerd - een beleidsregel '75 jaar Vrijheid Gemeente Westerveld' voor te bereiden en aan het
college aan te bieden.
Notulen notities
Conform advies

HAMERSTUKKEN
Wilfried de Jong
Openbare Ruimte
14 2019_BW_00290

Beantwoording schriftelijke vragen netcapaciteit in Westerveld Besluitvorming College
Zaaknummer:242672
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Instemmen met de inhoud van bijgevoegde brief.
Notulen notities
Conform advies
Concern Controller
Beleid
16 2019_BW_00292

artikel 36 vragen CDA inzake "status meetnetwerk gasvelden" Besluitvorming College
Zaaknummer:241424
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
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1. Akkoord gaan met de beantwoording van de door CDA Westerveld gestelde vragen, zoals
verwoord in bijgevoegde (concept)brief;
2. De onder besluitpunt 1. genoemde brief via de griffie naar de raad zenden, conform artikel 36
RvO van de raad.
Notulen notities
Conform advies
Rikus Jager
Dienstverlening
18 2019_BW_00294

Memo inzake aanbieden alternatieve standplaatslocatie voor de
snackkar te Diever - Besluitvorming College
Zaaknummer:239656
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De gemachtigde van de heer alternatief aanbod doen (zie conceptbrief):
de heer kan overeenkomstig zijn wens gebruik maken van de locatie voor de standplaats op het
“oude marktterrein” tegenover De Tip;
hij kan een standplaatsvergunning aanvragen en verkrijgen voor 3 dagen in de week voor door
de heer aan te vragen dagen. Hierbij gelden voor het overige de voorwaarden die gelden voor alle
standplaatsen en standplaatshouders;
hiernaast heeft de heer de mogelijkheid om 12 maal per jaar een 4e dag in de week standplaats
in te nemen zoals op een feestdag of bij een evenement die niet op de vergunde dag valt;
-

de vergunning geldt voor een periode van 3 jaar;

-

de heer zal uiterlijk 1 juni 2019 zijn huidige locatie verlaten;

Notulen notities
Conform advies
Beleid
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