OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Rikus Jager
De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven
De heer Lex van Hal

Zijn afwezig:
De heer Homme Geertsma
De heer Nic Dusink; mevrouw Nathalie Seidel; mevrouw Gerry Spang; mevrouw Lenny Jager-Noordhuis

8

Onderwerp: 2016_BW_00296 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 26 april 2016 - Besluitvorming College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Conform

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Leefomgeving
10

Onderwerp: 2016_BW_00298 - Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2015 en Begroting 2017 - Besluitvorming
College/ter bespreking Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies (Besluitvorming college/bespreking cie)

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel

p 1 van 4

Besluitpunt 1:
Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en begroting 2017 van het Recreatieschap Drenthe
Besluitpunt 2:
De commissie Fysiek Domein en Middelen vragen eventuele opmerkingen te maken, voorafgaand aan de vergadering van het
Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe op 29 juni 2016.

ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
HD
1

Onderwerp: 2016_BW_00302 - Vorming woningmarktregio op grond van Woningwet 2015 - Besluitvorming
College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
1. In te stemmen met de voorgestelde woningmarktregio's, te weten een voorkeursvariant Drenthe-Groningen-regio Zwolle en
een alternatieve variant Drenthe-Groningen.
2. Over de voorgestelde woningmarktregio's een zienswijze te vragen aan:
- de in Groningen, Drenthe en de regio Zwolle werkzame corporaties;
- het ODW (Overlegorgaan van directeuren woningcorporaties Drenthe en Groningen);
- de huurdersbelangenorganisaties van de Groningse, Drentse en in de regio Zwolle werkzame corporaties;
- gemeenten buiten de beoogde woningmarktregio Drenthe-Groningen-regio Zwolle waar ten minste één corporatie uit de
beoogde woningmarktregio werkzaam is;
- woningcorporaties buiten de beoogde woningmarktregio Drenthe-Groningen-regio Zwolle met bezit in één of meer in de regio
gelegen gemeenten (Woonzorg Nederland, Mooiland, Habion en Vestia).
3. De gemeente Emmen namens de Drentse gemeenten te mandateren de zienswijzen aan bovenstaande organisaties te vragen en te
behandelen

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
HD
2

Onderwerp: 2016_BW_00303 - Startnotitie ondezoek (sport)accommodatie Diever - Advisering
Commissie/besluitvorming Raad

p 2 van 4

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
1. Het college besluit de startnotitie ter informatie aan te bieden aan de leden van de raad, begeleid door een aanbiedingsbrief waarin
wordt vermeld dat deze notititie formeel behandeld kan worden in de cie. SD van 14 juni, maar dat het college inmiddels al
voortvarend aan het werk is gegaan en de cie op die datum dan meteen zal bijpraten over de dan actuele stand van zaken.
2. Ndat de raadsleden zijn geïnformeerd Stad en Esch, Stichtingsbestuur Dingspilhuus en de beheerder informeren en de omwonenden
van Stad en Esch informeren via een huis aan huis te bezorgen brief en de overige inwoners van Diever e.o. informeren door het
opnemen van diezelfde brief in het weekblad van Diever.

Beslissing
Besluitpunt 1:
1. De startnotitie voor vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad;
Besluitpunt 2:
De communciatie zoals aangegeven in dit voorstel direct na behandeling in het collge uitvoeren.

HAMERSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
11

Onderwerp: 2016_BW_00299 - Principeverzoek functiewijziging + splitsing voormalige boerderij en legaliseren
schuur Lhee 10 te Dwingeloo - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
In principe en onder voorwaarden planologische medewerking verlenen aan het verzoek om een functiewijziging en splitsing van de
voormalige boerderij in 3 wooneenheden en het legaliseren van de schuur op het perceel Lhee 10 te Dwingeloo.

Maatschappelijk Welzijn
12

Onderwerp: 2016_BW_00300 - Aanvullende incidentele subsidie van € 3.250,-- voor dorpshuis De Gowe te
Geeuwenbrug - Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685

p 3 van 4

Notulen/notities:
Conform advies

Beslissing
Besluitpunt 1:
- Een bedrag van € 3.250,00 als aanvullende incidentele subsidie beschikbaar stellen aan stichting Welzijn Mensen Werk
gebouw) i.c. stichting Buurthuis Geeuwenbrug voor het verhelpen/ repareren van onvoorziene houtrot en lekkage.

(eigenaar

Dit is eenmalig; voor de komende tien jaar is het gebouw hiermee in goede staat van onderhoud gebracht.

p 4 van 4

