OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 MEI 2017
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Rikus Jager
De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma

Zijn afwezig:
De heer Nic Dusink
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Onderwerp: 2017_BW_00335 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 16 mei 2017 - Advisering
Commissie/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Conform

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
KLAAS SMIDT
Gemeentesecretaris
Concern Controller
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Onderwerp: 2017_BW_00327 - Informatieverstrekking in het kader van de Waterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD) - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 186225
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
De door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet bekrachtigen.

Beslissing
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Besluitpunt 2:
Het besluit met nummr 2017_BW_00284 intrekken, aangezien de geheimhouding van een aantal stukken kan worden opgeheven.
Tevens is de brief aangepast en een rapport van prof. D.A. de Waard toegevoegd.
Besluitpunt 3:
Geheimhouding opleggen op de bijlagen A en B overeenkomstig artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 tweede
lid, aanhef en onder e. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluitpunt 4:
Instemmen om de bijgevoegde brief en de bijlagen aan de gemeenteraad te verstrekken.

HOMME GEERTSMA
Bedrijfsvoering
DIV
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Onderwerp: 2017_BW_00337 - vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente
Westerveld over 2016 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 199121
Notulen/notities:
Conform advies met aanpassing.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Westerveld over 2016

Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
HD 3

Onderwerp: 2017_BW_00344 - Harmonisatie voorschoolse voorzieningen - Kennisname Commissie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Kennisnemen van de gevolgen van de wet harmonisatie kinderopvang, waarbij van belang is te realiseren dat:
1. ouders van de huidige peuterspeelzaal die voldoen aan de criteria van de Wet op de Kinderopvang (tweeverdieners en
alleenstaande werkenden) moeten een kinderopvangtoeslag aanvragen, willen zij hiervoor in aanmerking komen. Zij
kunnen dan geen gebruik meer maken van gesubsidieerde peuteropvang, wel van kortdurende peuteropvang.
2. de huidige vaste ouderbijdrage voor iedereen wordt omgezet in een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, conform de Wet

p 2 van 5

2.
op de Kinderopvang.

ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
HD 1

Onderwerp: 2017_BW_00342 - Verzoek tot uitstel indiening begroting 2018 - Besluitvorming College

Zaaknummer: 197321
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
In te stemmen met het verzoek van de Stichting Openbare Bibliotheek Westerveld om de begroting 2018 later te mogen indienen,
te weten voor 1 september 2017 ipv 1 juni 2017 en de bibliotheek bij de informatie over uw genomen besluit te attenderen op de
consequentie hiervan in de zin van het niet meer kunnen verwerken van een eventueel verzoek tot wijziging van de subsdie in de
gemeentelijke begroting voor 2018.

Leefomgeving
HD
2

Onderwerp: 2017_BW_00343 - Bestemmingsplan Dwingeloo, Aldi Valderseweg - Besluitvorming College/ter
kennisname Cie

Zaaknummer: 1993991
Notulen/notities:
Conform advies met redactionele aanpassing.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Instemmen met de inhoud van het voorontwerp bestemmingsplan en dit plan in procedure brengen, d.w.z. starten met inspraak en
wettelijk vooroverleg.

HAMERSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
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Onderwerp: 2017_BW_00338 - Besluit Tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2017 en volgende jaren Besluitvorming College
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Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Besluit vast te stellen het Besluit tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2017.

KLAAS SMIDT
Bedrijfsvoering
Bestuurs- en Management Ondersteuning
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Onderwerp: 2017_BW_00339 - Nota reserves en voorzieningen vanaf 2017 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
In te stemmen met de nadere afspraken voor de reserve rekeningsaldo zoals conform de toezegging reeds in de najaarsrapportage
2016 verwoord.
Besluitpunt 2:
De bestemmingsreserve Toeristisch investeringsfonds na de laatste onttrekking in 2017 op te heffen.
Besluitpunt 3:
De reserve verzelfstandiging zwembaden aan te merken als een bestemmingsreserve.
Besluitpunt 4:
De bestemmingsreserve voormalig personeel aan te merken als een voorziening.
Besluitpunt 5:
Ee bestemmingsreserve betonwand zwembad De Kerkvlekken, Havelte op te heffen, het resterende saldo terug te laten vloeien
naar de algemene reserve en de kapitaallasten te dekken in de exploitatie.
Besluitpunt 6:
De bestemmingsreserves Multifunctionele accommodatie Havelte (MFA) en Inrichting MFA Havelte samen te voegen tot één
bestemmingsreserve. Indien bij de Voorjaarsrapportage ingestemd wordt met een investering in de MFA, de kapitaallasten
hiervan ook te dekken uit deze bestemmingsreserve.

HOMME GEERTSMA
Openbare Ruimte
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Openbare Ruimte
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Onderwerp: 2017_BW_00266 - inzameling huishoudelijk afval - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 198798
Notulen/notities:
Conform advies met redactionele aanpassing.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Het college stemt in met bijgaande Supplement 2 en kiest voor de variant Omgekeerd inzamelen met diftar
Besluitpunt 2:
het college legt dit voor aan de Raadscommissie ter bespreking
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