Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 9 april 2019, om
20:00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 12 maart
2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Informatievoorziening college over de werkzaamheden van
’s Heeren Loo
Voorstel samenlevingsakkoorden
Agendavoorstel Progressief Westerveld over onafhankelijke cliëntondersteuning
Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Sluiting

Toelichtingen:
1. Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten
van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd.
De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende
vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.
2. Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder –
maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter;
raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te
stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient
u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden
aan de griffier, tel. 14 0521
3. Tijdens het vragenhalfuur kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet
op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient
u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben.
Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels
verbonden waarover de griffie u kan informeren.
4. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en www.gemeentewesterveld.nl
5. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
6. Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de
volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger

Koninklijke
onderscheiding
Kent u iemand die persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving
heeft verricht, en denkt u dat hij of zij in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Draag hem of haar dan voor. Een voorstel tot verlening
van een onderscheiding aan een in Nederland woonachtig persoon, dient u
schriftelijk in bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Hiervoor is een speciaal voorstelformulier ontwikkeld, waarop u de benodigde
gegevens invult. Dit formulier én meer informatie staat op www.lintjes.nl
De behandeling van een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding kost
behoorlijk wat tijd. Wilt u iemand voordragen voor Koningsdag 2020?
Dan moet het voorstel voor 1 juni 2019 binnen zijn bij de burgemeester van
Westerveld. Zie voor meer informatie ook op de gemeentelijke website
www.gemeentewesterveld.nl.

Drank- en
horecavergunning
De burgemeester is van plan om met toepassing van de artikelen 3 en 4 van
de Drank- en Horecawet een vergunning onder voorwaarden (Verordening
Paracommercie Westerveld) te verlenen aan Stichting Koloniecentrum voor
het Huis van Weldadigheid aan de Majoor van Swietenlaan 1a in Frederiksoord voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op het perceel voor
gebruik ter plaatse.
Inzage: de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf
3 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Zienswijze: kunt u gedurende de termijn van de inzage indienen bij de
burgemeester.

Woensdag 3 april 2019

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN

• Diever, in en om de Brink, Koningsdag op 27 april 2019 van 9.30 uur tot
17.00 uur, verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 238495
• Diever, in en om Westeres 7, openingsfeest dorpshuis en sportzaal op vrijdag
12 april 2019 van 16.00 uur tot zaterdag 13 april 2019 01.00 uur, zaterdag
13 april 2019 van 10.00 uur tot zondag 14 april 2019 01.00 uur en zondag
14 april 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur, verzenddatum 27-03-2019,
zaaknummer 237979
• Dieverbrug, nabij de winkeltjes en schenkerij, braderieën op zondag 14 april
2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur, zondag 19 mei 2019 van 11.00 uur tot 17.00
uur, zondag 11 augustus 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur, zondag 15 september 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur en zondag 20 oktober 2019 van 11.00 uur
tot 17.00 uur, verzenddatum 26-03-2019, zaaknummer 239358
• Vledder, in en om het Lesturgeonplein, Koningsdag op 27 april 2019 van
10.00 uur tot 12.00 uur, verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 238468
• Vledder, Lesturgeonplein, diverse braderieën op zondag 26 mei 2019 van
13.00 uur tot 17.00 uur, zondag 21 juli 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur,
zondag 25 augustus 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur en zondag 22 september 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 26-03-2019, zaaknummer
238221

VERLEENDE MELDINGEN

• Havelte, Busselte, Darp, Havelterberg, Uffelte, huis-aan-huisactie verkoop
potplanten en bloemen van 23 april 2019 tot en met 26 april 2019, verzenddatum 26-03-2019, zaaknummer 238569
• Havelte, Eursingerkerkweg 2A, Koningsdag op 27 april 2019 van 10.00 uur
tot 13.00 uur, verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 240565
• Door gedeelte gemeente Westerveld, Off Road rit op 24 maart 2019,
verzenddatum 21-03-2019, zaaknummer 239808
• Wittelte, Wapse, Uffelte, Diever, Dwingeloo, ontheffing voor het organiseren
van paasvuren (vreugdevuren) op:
- zaterdag 20 april 2019 op de locatie Lange Broekweg/Barg Roggen
in Wittelte
- zaterdag 20 april 2019 op de locatie Landweg in Wapse
- zondag 21 april 2019 (eerste paasdag) op de locatie Ruinerwoldseweg
Uffelte
- maandag 22 april 2019 (tweede paasdag) op de locatie Steenakkerweg
Diever
- maandag 22 april 2019 (tweede paasdag) op de locatie Boerweg
Dwingeloo
- maandag 22 april 2019 (tweede paasdag) op de locatie Lheebroek
(Schietveld) Dwingeloo verzenddatum 25-03-2019

Bezoekadres
Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
Postadres
Postbus 50, 7970 AB Havelte
T 14 0521
W www.gemeentewesterveld.nl
E info@gemeentewesterveld.nl
Twitter: gem_westerveld
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
16 en 30 april tot 19.00 uur
Let op! Voor de volgende onderwerpen
kunt u uitsluitend op afspraak terecht:
burgerlijke stand (geboorteaangifte,
erkenning ongeboren vrucht), informatie
over bouwmogelijkheden en
bestemmingsplannen, het inzien van
aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. U kunt ook een afspraak
maken voor een overleg tijdens een
avondopenstelling.
Meldingen Openbare Ruimte
Deze kunt u via website en algemeen telefoonnummer doorgeven. Buiten kantooruren, alleen in zeer dringende gevallen, ook
via: 06 – 55 76 30 37.
IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in
het gemeentehuis
Woensdag van 09.00 - 12.00 uur.
Politiepost in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur.
Afvalinzameling
Voor vragen of opmerkingen over de
afvalinzameling kunt u contact opnemen
met het ROVA Klantcontactcentrum,
tel. 038 - 427 37 77,
e-mail klantenservice@rova.nl

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Havelte, Rijksweg N.Z. 19, 7971 CX, nieuwbouw bedrijfsloods, ontvangstdatum 25-03-2019, zaaknummer 241501
• Dwingeloo, Anserpad 1, 7991 SC, plaatsen reclamebord voor coopertest op
parkeerplaats, ontvangstdatum 26-03-2019, zaaknummer 241544
• Dwingeloo, Westrupsingel 3, 7991 BH, plaatsen dakkapel, ontvangstdatum
26-03-2019, zaaknummer 241539
Ingetrokken
• Dieverbrug, sectie I, nr. 1727, De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij
op verzoek van de vergunninghouder de volgende omgevingsvergunning
heeft ingetrokken (verzenddatum 3 april 2019): - aanleg inrit aansluitend op
N371 en kappen van twee bomen Dieverbrug, zaaknummer 233512,
van rechtswege verleend op 7 maart 2019
Verleend regulier
• Darp, Johannes Postweg 1, 7973 JB, kappen beuk, verzenddatum 26-03-2019,
zaaknummer 238538
• Dwingeloo, Lheebroek 18d, 7991 PL, bouw nieuwe machineberging achter
bestaande machineberging, verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 239212
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 41, 7991 CZ, plaatsen bedrijfsgebouw, verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 236856
• Vledder, Bosbouwkamp 10, 8381 AJ, plaatsen carport, verzenddatum
03-04-2019, zaaknummer 238151
• Vledder H 2521, kappen 46 houtopstanden, verzenddatum 27-03-2019
zaaknummer 233770
• Vledder, Wapseweg 6, 8381 BG, kappen eik, verzenddatum 26-03-2019,
zaaknummer 237910
• Wapse, Landweg 4, 7983 KX, aanleggen van stelconplaten op schouwpad,
verzenddatum 03-04-2019, zaaknummer 237216
U kunt de vergunningen, meldingen en de bijbehorende stukken op afspraak
digitaal inzien (zie contactgegevens in het kader). Voor het indienen van een
zienswijze, bezwaar tegen vergunningen of (hoger) beroep, verwijzen wij u
naar onze gemeentelijke website: www.gemeentewesterveld.nl/
bekendmakingen

De gemeente is te vinden op Twitter,
met nieuws van het gemeentebestuur
en tweets over gemeentebeleid en
-uitvoering. Westerveld gebruikt twitter
voorlopig alleen om informatie te geven
(en nog niet om reacties te verzamelen).
Account: gem_westerveld

Vacature
De gemeente Westerveld
zoekt een

Medewerker
Gebouwenbeheer
(voor 36 uur per week)
Interesse in deze functie?
Meer informatie is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures.
Op deze webpagina staat ook een
link naar het filmpje Werken bij
Westerveld. Reageren doet u in
een e-mailbericht
(met een motivatie en cv) naar
personeelszaken@
gemeentewesterveld.nl

Veel bekendmakingen van gemeenten, provincies en waterschappen kunt u
ook digitaal bekijken (op een website of app) óf met een e-mailservice in uw
mailbox ontvangen. Kijk voor meer informatie op overuwbuurt.overheid.nl

Op woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

