OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 10 MEI 2022
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Jelle de Haas; de heer Klaas Smidt; de heer Henk Doeven; mevrouw
Debbie Bruijn-van den Berg

BESPREEKSTUKKEN
Jelle de Haas
Beleid
1
2022_BW_00319

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 van de gemeenschappelijke
regeling Recreatieschap Drenthe - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:326897
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De jaarrekening 2021, alsmede de ontwerp begroting 2023 en meerjarenbegroting van het
Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Geen nadere zienswijze op de Begroting 2023 en jaarrekening 2021 in te dienen en het Algemeen
Bestuur van het Recreatieschap Drenthe hiervan in kennis te stellen voorafgaand aan de vergadering
van het Algemeen Bestuur van donderdag 7 juli 2022.
Besluitpunt 3
De gemeentelijke bijdrage voor 2023 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting.
Notulen notities
Cf advies
Klaas Smidt
Beleid
2
2022_BW_00320

Zienswijzen Wet voorkeursrecht gemeenten Dieverbrug Besluitvorming College
Zaaknummer:321549
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De zienswijzennota 'Nota van beantwoording van zienswijzen Wet voorkeursrecht gemeenten
Dieverbrug' vast te stellen.
Besluitpunt 2
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Voornoemde zienswijzenota als bijlage toe te voegen aan het raadsvoorstel 'Vestigen Voorkeursrecht'.
Besluitpunt 3
Het tekstvoorstel onder 'Argumentatie' toe te voegen aan het raadsvoorstel 'Vestigen Voorkeursrecht'.
Besluitpunt 4
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen twee bijlagen bij het raadsvoorstel 'Vestigen
Voorkeursrecht' te vervangen door de bijlagen die bij dit collegebesluit zijn gevoegd.
Notulen notities
Cf advies
3

2022_BW_00321

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Darp - Schierbosweg 3´
- Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:301190
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De analoge en digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan ´Darp – Schierbosweg 3´, bestaande
uit een toelichting, de regels en een verbeelding, met planidentificatie
NL.IMRO.1701.579PHZSchierboswg3-0002, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan, zoals beschreven in de bijgaande reactienota;
Besluitpunt 2
Het vastgestelde plan de planidentificatie NL.IMRO.1701.579PHZSchierboswg3-0003 toe te kennen
en digitaal en analoog beschikbaar te stellen;
Besluitpunt 3
Geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12, 2e lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
Besluitpunt 4
College:
De raad voor te stellen om:
1. de analoge en digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan ´Darp – Schierbosweg 3´,
bestaande uit een toelichting, de regels en een verbeelding, met planidentificatie
NL.IMRO.1701.579PHZSchierboswg3-0002, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerp bestemmingsplan, zoals beschreven in de bijgaande reactienota;
2. het vastgestelde plan de planidentificatie NL.IMRO.1701.579PHZSchierboswg3-0003 toe te
kennen en digitaal en analoog beschikbaar te stellen;
3. geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12, 2e lid van de Wet ruimtelijke ordening vast
te stellen.
Notulen notities
Cf advies
Henk Doeven
Openbare Ruimte
4
2022_BW_00322

Inbesteding inzameling en verwerking GFT en verpakkingsglas Besluitvorming College
Zaaknummer:326780
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Instemmen met de inbesteding van de verwerking van gft en verpakkingsglas bij ROVA na de afloop
van de huidige contracten.
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Notulen notities
Cf advies
Rikus Jager
Beleid
HD 2022_BW_00339
1

Gemeentelijke Opvang Oekrainers (GOO) realiseren in gemeente
Westerveld - Besluitvorming College/ter kennisname Raad
Zaaknummer:328129
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Instemmen met de realisatie van Gemeentelijke Opvang Oekrainers (GOO) in de gemeente
Westerveld.
Notulen notities
Cf advies

HAMERSTUKKEN
Rikus Jager
HRM
5
2022_BW_00323

Memo inzake opgevoerde neveninkomsten wethouders over 2021
- Besluitvorming College
Zaaknummer:327109
Verdaagd

Notulen notities
Aangehouden, volgende week opnieuw in college met advies wethouders en burgemeester.
Henk Doeven
Dienstverlening
Beleid
7
2022_BW_00325

Subsidieaanvragen op basis van uitvoeringsregels Initiatieven en
Evenementen tweede tender 2022 - Besluitvorming College
Zaaknummer:327714
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Subsidie van € 3.000 toekennen aan stichting Beleefpark Dwingeloo ten behoeve van het
kinderevenement 'Timmerdorp'
Besluitpunt 2
Subsidie van € 5.000 toekennen aan atelier Kleur je Hart Geeuwenbrug ten behoeve van het
kinderevenement 'De Sprookjestuinen van Drenthe'
Besluitpunt 3
Subsidie van € 10.000 voorlopig toekennen aan stichting Tuinbouwschooltuin Frederiksoord ten
behoeve van wisselexposities 'Moderne Kunst' in de voormalige tuinbouwschool. Na afloop van het
evenement zal op basis van de financiële verantwoording de subsidie definitief worden vastgesteld.
Besluitpunt 4
Subsidie van € 10.000 toekennen aan de ouderraad OBS Ten Darperschoele Wapse ten behoeve van
het revitaliseren van het speelplein van OBS Ten Darperschoele
Besluitpunt 5
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Subsidie van € 500 toekennen aan de werkgroep Toegankelijk Westerveld ten behoeve van het project
'toetsen en in kaart brengen van toegankelijke locaties voor inwoners en toeristen met een beperking in
de gemeente Westerveld'
Besluitpunt 6
Subsidieaanvraag van korfbalvereniging KORU uit Uffelte betreffende vervanging asbestdak kantine
afwijzen
Besluitpunt 7
Subsidieaanvraag van stichting Het Drentse Landschap betreffende uitgifte boek 'Oldengaerde
Dwingeloo' afwijzen
Besluitpunt 8
Subsidieaanvraag van hervormde gemeente Dwingeloo betreffende verbouw/herinrichting Sint
Nicolaaskerk in Dwingeloo aanhouden.
Notulen notities
Cf advies
9

2022_BW_00327

Memo inzake kennisname vaststelling uitvoeringsplan flora en
fauna door GS - Besluitvorming College/ter kennisname Raad
Zaaknummer:327111
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Kennis te nemen van het uitvoeringsplan Flora en Fauna en deze ook ter kennisname aan te bieden aan
de raad.
Notulen notities
Cf advies
Openbare Ruimte
10 2022_BW_00328

Vaststellen notitie "op weg naar RES 2.0" Drenthe Besluitvorming College/ter kennisname Raad
Zaaknummer:323040
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
In te stemmen met de notitie “op weg naar RES 2.0” Drenthe.
Besluitpunt 2
De notitie “op weg naar RES 2.0” Drenthe ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden.
Notulen notities
Cf advies
18

2022_BW_00336

BenW - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 19 en 22
april 2022 - Besluitvorming College
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Cf vastgesteld
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Gemeentesecretaris
Debbie Bruijn-van den Berg

Burgemeester
Rikus Jager
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