OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 12 JANUARI 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Jelle de Haas; de heer Klaas Smidt; de heer Henk Doeven; de heer Nic
Dusink

8
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BenW - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 5 januari
2021
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform.

BESPREEKSTUKKEN
Rikus Jager
HRM
Jelle de Haas
Beleid
11 2021_BW_00031

Fietsimpuls Provincie Drenthe - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:292210
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vooruitlopend op de behandeling van de prioritering GVVP maatregelen bij de Voorjaarsrapportage
2021 verzoeken wij u om een krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen voor de aanpak van o.a. het
fietspad aan de Doldersummerweg in verband met subsidiemogelijkheden regeling fietsimpuls
provincie Drenthe. De gevolgen hiervan zullen worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2021.
Besluitpunt 2
Akkoord te gaan om in het kader van de fietsimpuls een subsidieaanvraag in te dienen voor
kwaliteitsverbeteringen fietspaden.
Besluitpunt 3
De raad voorstellen om vooruitlopend op de behandeling van de prioritering GVVP maatregelen bij de
Voorjaarsrapportage 2021 een krediet beschikbaar te stellen van € 550.000 voor de aanpak van o.a. het
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fietspad aan de Doldersummerweg in verband met de subsidiemogelijkheden fietsimpuls provincie
Drenthe.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2021_BW_00035
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Zienswijze op de GGD kaderbrief 2022 - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie
Zaaknummer:291789
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De zienswijze over voorliggende kaderbrief begroting 2022 van de GGD Drenthe vast te stellen.
Besluitpunt 2
De brief aan de GGD Drenthe betreffende de Westerveldse zienswijze over de kaderbrief 2022 vast te
stellen.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2021_BW_00036
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Evaluatie toetsingskader zorg en opvang - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie
Zaaknummer:291416
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Collegebesluit:
Instemmen met de evaluatie van het toetsingskader zorg en opvang en hiermee de adviezen zoals
genoemd in de evaluatie overnemen.
Besluitpunt 2
Collegebesluit:
1. De evaluatie van het toetsingskader zorg en opvang opiniërend bespreken met de raad.
2. Op basis van de uitkomsten van deze bespreking een ambtelijk voorstel af te wachten voor een
actueel en geïntegreerd toetsingskader zorg en opvang en dit in het tweede kwartaal van 2021
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Notulen notities
Conform advies.
Henk Doeven
Openbare Ruimte
12 2021_BW_00032

Aanleggen van een (tweede) glasvezel netwerk door Delta Rijssen
Glasvezel Investeringen B.V. in de gemeente Westerveld -
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Besluitvorming College
Zaaknummer:291271
Goedgekeurd
Advies
Besluitpunt 1
Het college stemt in met het convenant en machtigt Wethouder Henk Doeven om namens het college
het convenant te ondertekenen.
Besluitpunt 2
Instemmen met het voorstel dat de financiële vergoeding (leges), die van Rendo Buitenaf BV en van
Delta Rijssen Glasvezelinvesteringen wordt ontvangen, zal worden ingezet voor het inhuren van een
toezichthouder. De toezichthouder zal zich uitsluitend bezig houden met het toezicht op de aanleg van
het glasvezelnetwerk.Tevens ermee instemmen dat dit financieel zal worden verwerkt in de
Voorjaarsrapportage 2021.
Notulen notities
Conform advies.
Klaas Smidt
Beleid
HD 2021_BW_00037
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Definitieve vaststelling normen- en toetsingskader 2020 Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:291710
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Vaststellen van het definitieve normen- en toetsingskader 2020.
Besluitpunt 2
Vaststellen van de in dit advies opgenomen controletoleranties.
Besluitpunt 3
Instemmen met bestedingen in afwijking op de bestaande contractafspraken in het kader van de
regelingen omtrent COVID-19, zoals de TOZO, continuïteitsbijdrage zorg (jeugd en WMO) en
meerkosten COVID-19 zolang deze binnen de afspraken passen die op 31 maart 2020 door het college
zijn vastgesteld.
Besluitpunt 4
College:
De raad voor te stellen om:
1. Het definitieve normen- en toetsingskader 2020vast te stellen;
2. De in dit advies opgenomen controletolerantiesvast te stellen;
3. In te stemmen met bestedingen in afwijking op de bestaande contractafspraken in het kader
van de regelingen omtrent COVID-19, zoals de TOZO, continuïteitsbijdrage zorg (jeugd en
WMO) en meerkosten COVID-19 zolang deze binnen de afspraken passen die op 31 maart
2020 door het college zijn vastgesteld.
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Notulen notities
Conform advies.

HAMERSTUKKEN
Jelle de Haas
Beleid
13 2021_BW_00033

Factsheet Landelijk Fietsplatform - Kennisname College
Zaaknummer:292168
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Kennisnemen van de factsheet van het Landelijk Fietsplatform over 'Fietsen in Drenthe', december
2020.
Notulen notities
Conform advies.

4/4

