OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 8 OKTOBER 2019
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Henk Doeven; de heer Jelle de Haas; de heer Nic Dusink
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Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd - 1 oktober 2019
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform.

HAMERSTUKKEN
Jelle de Haas
Beleid
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Wijzigingsplan Lheebroek 6 - Besluitvorming College
Zaaknummer:248881
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1

Het wijzigingsplan vast te stellen, inhoudende het wijzigen van de bestemming sport Manege
naar de bestemming wonen – voormalige boerderijpanden voor Lheebroek 6 te Dwingeloo
Notulen notities
Conform advies.
Henk Doeven
Dienstverlening
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Handhavingsjaarprogamma 2019, verslag 2018 - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie
Zaaknummer:254530
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Het college stelt het handhavingsjaaprogramma 2019 en het handhavingsjaarverslag 2018 vast.
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Notulen notities
Conform advies.
Beleid
12 2019_BW_00635

Memo inzake advies bestuurlijke fusie Stad en Esch-Dingstede Besluitvorming College
Zaaknummer:245831
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De directeur-bestuurder van de stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe (Stad en Esch) en de
rector-bestuurder van stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving (csg Dingstede) - via
bijgevoegde concept-brief - laten weten dat wij geen bezwaren hebben tegen de voorgenomen
bestuurlijke fusie, mits:
 de toegankelijkheid van het openbaar onderwijs niet wordt aangetast. Het openbaar onderwijs
kent wettelijk immers een brede toegankelijkheid;
 de bereikbaarheid en de spreiding van voorzieningen gelijk blijft dan wel beter wordt. De
gemeente moet immers zorgen voor voldoende openbaar onderwijs
 wordt aangegeven dat het college verheugd is dat het voortbestaan van het onderwijs wordt
geborgd met een zo breed mogelijk onderwijspakket en onderwijsmogelijkheden, en dat deze
lijn ook kan worden geimplementeerd in de locatie van Stad en Esch in Diever
Notulen notities
Conform advies.
Openbare Ruimte
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Artkel 36 Regelenment van orde gemeenteraad inzake
Dingspilhuus - Besluitvorming College
Zaaknummer:254034
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Instemmen met bijgevoegd concept brief
Notulen notities
Conform advies.

BESPREEKSTUKKEN
Rikus Jager
Beleid
HD 2019_BW_00638
1

bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning voor het plaatsen
van zonnepanelen in een grondopstelling. - Besluitvorming
College
Zaaknummer:250317
Goedgekeurd
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Advies
Besluitpunt 1
Conform het advies van de commissie het bezwaarschrift ongegrond verklaren maar de motivering van
het bestreden besluit verbeteren.
Besluitpunt 2
Het verzoek op grond van artikel 7:15 lid 2 Awb tot vergoeding van de kosten gemaakt in de
bezwaarfase afwijzen.
Notulen notities
Conform advies.
Jelle de Haas
Beleid
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