Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op donderdag 15 juni 2017,
om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en vergaderorde
3. Vragenhalfuur voor inwoners
4. Verslagen van de vergadering van d.d. 18 mei 2017 + toezeggingenlijst
5. Rondvraag
6. Informatieverstrekking college: Open monumentendag
7. Raadsvoorstel: Jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018 GGD inclusief
		 meerjarenraming 2018-2021
8. Raadsvoorstel: Jaarstukken 2016 en Begroting 2018-2021 IGSD –sw
9. Raadsvoorstel: Jaarstukken 2016 en begroting 2018 e.v. GR Reestmond
10.	Raadsvoorstel: Vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Westerveld over 2016
11. Ingekomen stukken en mededelingen
12. Informatie van het college van burgemeester en wethouder
13. Informatie over verbonden partijen
14. 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. O
 ver 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. T ijdens het vragenhalfuur voor burgers 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. D
 e 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

Tegemoetkoming
zorgkosten 2017
Gemeente Westerveld heeft een regeling tegemoetkoming zorgkosten om
inwoners met een chronisch ziekte en/of beperking met hoge zorgkosten en
een beperkt gezinsinkomen te ondersteunen. De tegemoetkoming zorgkosten in Westerveld bestaat uit twee tegemoetkomingen, die u kunt aanvragen
als u voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Eerste tegemoetkoming
U komt in aanmerking voor de eerste tegemoetkoming van € 100,- wanneer u
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld en bent 18
jaar of ouder;
- uw gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het Wettelijk minimumloon
die op u van toepassing is;
- u heeft in 2016 het volledig eigen risico van de zorgverzekering benut.
Tweede tegemoetkoming
U komt in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van € 200,- wanneer u
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld, u bent 18 jaar
of ouder en voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld bij de eerste tegemoetkoming en u heeft een chronische ziekte of beperking ;
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld, u bent jonger dan 18 jaar, het gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het wettelijk
minimumloon en u heeft een chronische ziekte of beperking.
Aanvragen
U kunt de tegemoetkoming zorgkosten voor uzelf, uw partner of uw kind
aanvragen. Het aanvraagformulier staat op www.gemeentewesterveld.nl/tegemoetkomingzorgkosten of kunt u ophalen bij de balie in het gemeentehuis
in Diever. Bij uw aanvraag dient u bewijsstukken aan te leveren omtrent uw
inkomen, benutten van eigen risico en verklaring chronisch zieken en gehandicapten. U kunt het aanvraagformulier tot uiterlijk 1 oktober 2017 inleveren
per post, via info@gemeentewesterveld.nl of bij de balie in het gemeentehuis.
Meer informatie: www.gemeentewesterveld.nl/tegemoetkomingzorgkosten
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Inzameling oud papier
Dwingeloo
Sinds ‘jaar en dag’ zamelen meerdere organisaties in en om Dwingeloo het
oud papier en karton in. Op dit moment halen OBS Burgemeester
W.A. Storkschool en de Zendingscommissie maandelijks het oud papier en
het karton op in het gebied dat samenvalt met de voormalige gemeente
Dwingeloo: binnen én buiten de bebouwde kommen. Dit is ook door het
college zo besloten. De twee organisaties wisselen elkaar daarbij af. Voor 2017
is het volgende schema afgesproken:
- 18 juli Storkschool
- 28 augustus Zendingscommissie
- 19 september Storkschool
- 23 oktober Zendingscommissie
- 21 november Storkschool
- 18 december Zendingscommissie
Voor meer informatie over de inzameling én over data in 2018 e.v.: zie de eigen
informatiekanalen van de twee organisaties.
Periodiek zamelt buurtvereniging Lhee/Lheebroek ook oud papier/karton in.

Bijeenkomst Kalterbroeken
De gemeente organiseert een informatie- en schetsbijeenkomst over Kalterbroeken op 8 juni, inloop 19.00 uur en start 19.30 uur, in het gemeentehuis in
Diever. De gemeente wil die avond met onder andere de huidige en toekomstige bewoners, de speeltuinwerkgroep en andere geïnteresseerden, organisaties en partijen, met diverse thema’s aan de slag. Het gebied ten noorden
van de Spieker en de verbindingen met het al bestaande deel van de wijk
vormen vier ‘puzzelstukken’ waarover we met elkaar van gedachten wisselen
en daadwerkelijk ontwerpen. Gebiedstekening, viltstiften en wat er nog meer
nodig is, liggen voor u klaar op 8 juni. U kunt meepuzzelen met twee van de
vier thema’s. Als u zich aanmeldt, kunt u aangeven naar welke puzzelstukken uw voorkeur uitgaat. De resultaten van de avond vormen input voor het
nieuwe bestemmingsplan voor deze wijk.
De vier puzzelstukken
Puzzelstuk 1: Aansluiting onbebouwde gebied op gedeelte van de bestaande
woonrand Koelgoorn.
Puzzelstuk 2: Zichtbaar maken van het bisschoppelijke hof Calthorne.
Puzzelstuk 3: Verbinding woongebied met ecologische zone,
natuur(monumenten) als buur.
Puzzelstuk 4: Inrichting van het woongebied en aansluiting op de locatie
Zandroos.
Zie voor meer informatie over deze puzzelstukken en het programma van de
bijeenkomst op www.gemeentewesterveld.nl
Aanmelding
Graag vooraf uw aanwezigheid melden via het digitale formulier op
www.gemeentewesterveld.nl

pag 1

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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
13 en 27 juni 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.
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

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

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Kolonieloop door Stichting Kolonieloop in Frederiksoord op 5 juni 2017,
zaaknummer 197482.
Verkeersmaatregel: op 5 juni 2017 van 10.00 tot 16.30 uur wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de volgende wegen: Majoor
van Swietenlaan, Graaf van Limburg Stirumlaan, Molenlaan, Vledderweg in
Frederiksoord tot aan de komgrens, Koningin Wilhelminalaan in Frederiksoord
tot aan de komgrens, Burg Wynoldyweg (N353) vanaf de Van der Meulenweg
tot de Maj. van Swietenlaan (N855), Maj. van Swietenlaan/Hoofdweg (N855)
vanaf de komgrens Frederiksoord/Nijensleek tot de rotonde Frederiksoord,
Wilhelminalaan vanaf de rotonde Frederiksoord tot de Linthorst Homanstr.
Wilhelminaoord, Molenlaan te Frederiksoord, Graaf van Limburg Stirumlaan te
Frederiksoord.
En wordt een geslotenverklaring ingesteld voor alle verkeer op de volgende
wegen: Vledderweg tussen Vledder en Fredriksoord, Koningin Wilhelminalaan
tussen Wilhelminaoord en Fredriksoord, Van Helomaweg vanaf Hotel Frederiksoord tot Van der Meulenweg, Van Swietenweg vanaf Hotel Frederiksoord
tot kombord Nijensleek.
• Dorpsfeest in Zorgvlied op voormalig voetbalveld OZC door Dorpsfeest ZWO
van 16 tot en met 18 juni 2017, zaaknummer 195061.
Verkeersmaatregel: van 16 tot en met 18 juni 2017 wordt een parkeerverbod
aan de Ruiter de Wildtlaan (gedeeltelijk, tussen nr. 2 en nr. 7) en op het zandpad (achter camping Zonnekamp) te Zorgvlied aan beide zijden van de weg
ingesteld.

OMGEVINGSVERGUNNING

Sociaal
ombudsvrouw
Ervaart u een probleem in de
uitvoering van de nieuwe zorgtaken door de gemeente dan kunt u
contact opnemen met de sociaal
ombudsvrouw van de gemeente
Westerveld, mevrouw Jozien Schrale.
Zij registreert uw vragen, zorgen
en ervaringen, biedt een luisterend
oor en informeert en adviseert over
de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten,
en bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt contact opnemen met de
sociaal ombudsvrouw via
ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl. Daarnaast is het
mogelijke om een afspraak te maken
voor een gesprek in het gemeentehuis in Diever op de dinsdagmiddag
na 16.00 uur of voor een huisbezoek.
Meer informatie over de nieuwe
zorgtaken is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
zorgenondersteuning

Aangevraagd regulier
• Uffelte, Holtingerweg 1, 7975 RG, kappen, 1 spar, ontvangstdatum
25-05-2017, zaaknummer 200241
• Vledderveen, P.W. Janssenlaan 26, 8385 GB, bouwen, vergroten woning,
ontvangstdatum 28-05-2017, zaaknummer 1200283
(vervolg op pagina 2)

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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Bekendmakingen (vervolg)
• Wapserveen, Midden 126, 8351 HK, kappen, 1 dode eik,
ontvangstdatum 26-05-2017, zaaknummer 200266
Van rechtswege verleend
• Dwingeloo, Anserpad 6, 7991 SC, tijdelijk verruimen van het
kampeerseizoen van 1 april t/m 1 december ten behoeve van
Scouting Labelterrein
Dwingeloo, verzenddatum vergunning 30-05-2017
Verleend regulier
• Dwingeloo, Lhee 10, 7991 PE, bouwen, verbouwen bestaande
woonboerderij tot 3 wooneenheden, het verplaatsen van een
deel van de gevel ten behoeve van het plaatsen van een baanderdeur en het deels vervangen van het pannendak voor een

rieten dak verzenddatum 30-5-2017, zaaknummer 199011
• Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, bouwen, verbouwen en
toevoegen 2 woningen, verzenddatum 30-05-2017,
zaaknummer 188880
Verleend uitgebreid
• Vledder, De Groeneweg 1, 8381 XK, bouwen, vergroten
ligboxenstal, handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden, verzenddatum 06-06-2017, zaaknummer
173662

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
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

Verlenging beslistermijn
• Nijensleek, Moersbergererven 8, 8383 EA, bouwen, vergroten
bedrijfspand, verzenddatum 29-05-2017, zaaknummer 198782

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

