OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 31 AUGUSTUS 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Klaas Smidt; de heer Henk Doeven; mevrouw Rineke Veldman
Afwezig:
de heer Jelle de Haas
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BenW - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 24 augustus
2021
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform.

BESPREEKSTUKKEN
Rikus Jager
Dienstverlening
Klaas Smidt
Bedrijfsvoering

HAMERSTUKKEN
Klaas Smidt
Beleid
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Inkoop Pleegzorg 2022 - Besluitvorming College
Zaaknummer:303158
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. De aanbestedingsprocedure voor inkoop van Pleegzorg gezamenlijk met de twaalf Drentse
gemeenten uit te voeren;
2. Het aanbestedingsdocument “Inkoop Pleegzorg 2022 e.v.” vast te stellen, en het
aanbestedingsdocument vrij te geven voor publicatie;
3. Het college van de gemeente Assen te machtigen om de aanbesteding te coördineren, te
publiceren op Tenderned, alle met de publicatie van het onder beslispunt 2. genoemde
aanbestedingsdocument verband houdende noodzakelijke handelingen te verrichten - met
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uitzondering van de (voorlopige) gunning -, de communicatie hieromtrent te verzorgen en de
eventuele juridische procedures die hieruit voortvloeien uit te voeren.
Notulen notities
Conform advies.
Henk Doeven
Openbare Ruimte
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Verbod oplaten sfeer-, wens of feestballonnen en
confettikannonnen en beantwoorden schriftelijke vragen Besluitvorming College
Zaaknummer:310830
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Instemmen met het opnemen van een artikel in de volgende herziening van de APV met een verbod op
het oplaten van (biologisch afbreekbare) sfeer-, wens- of feestballonnen en het gebruik van
confettikanonnen voor zover daarmee plastic confetti wordt verspreid;
Besluitpunt 2
Instemmen met het beantwoorden van de schriftelijke vragen van de fractie PVDA met bijgevoegde
brief.
Notulen notities
Conform advies.
Beleid
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Kwijtschelding huursom tweede kwartaal 2021 gebruikers binnenen buitensportaccommodaties in verband met gedwongen sluiting
van de sportaccommodaties door de COVID-19 maatregelen Besluitvorming College/ter kennisname Cie
Zaaknummer:310574
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Amateursportverenigingen, die gebruik maken van de gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties tegemoet komen, door de huursom in het tweede kwartaal van 2021,
conform de voorwaarden genoemd in de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en
verhuurders sportaccommodaties COVID-19 van 7 juli 2021, kwijt te schelden vanwege de
gedwongen sluiting van de binnen- en buitensportaccommodaties door de COVID-19 maatregelen.
Besluitpunt 2
Individuele (particuliere) sportgroepen, die gebruik maken van de gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties tegemoet komen, door de huursom in het tweede kwartaal van 2021,
analoog aan de voorwaarden genoemd in de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties
en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 van 7 juli 2021, kwijt te schelden vanwege de
gedwongen sluiting van de binnen- en buitensportaccommodaties door de COVID-19 maatregelen.
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Besluitpunt 3
Het bedrag dat de Stichting Sporthal Vledder, Stichting Welzijn Mensen Werk (WMW), Stichting
Amateursport Diever en Stichting Beheer Over Entinghe gaan kwijtschelden aan
amateursportverenigingen meenemen in de gemeentelijke aanvraag richting het Rijk. Dit kan alleen als
de gegevens tijdig zijn aangeleverd.
Notulen notities
Conform advies.
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