Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 12 februari 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.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 15 januari
2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Informatie college over onafhankelijke cliëntondersteuning
Informerende brief inzake financiën 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 voor 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

Ondernemer gezocht voor
infocentrum
Sinds 2018 staat er op het Holtingerveld een prachtig nieuw gebouw: het informatiecentrum Holtingerveld. In het gebouw is het toeristisch informatiepunt
gevestigd met een expositieruimte en horecagelegenheid. Voor het horecagedeelte zijn we op zoek naar een ondernemer die dit deel tot een succes wil
maken.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 13 februari 2019, 12.00 uur inschrijven.
Meer informatie staat op www.gemeentewesterveld.nl of bel 14 0521.

Bekendmakingen
UITSTEL INDIENINGS- EN OPLEVERINGSTERMIJN EENMALIGE STIMULANS
VERDUURZAMING MONUMENTEN

De gemeenteraad van Westerveld heeft in haar vergadering van 29 januari 2019
besloten om zowel de indieningstermijn als opleveringstermijn van subsidieaanvragen in het kader van de eenmalige stimulans verduurzaming (gemeentelijke) monumenten te verruimen van 1 februari naar 1 mei 2019. Dit betekent,
dat aanvragen voor deze regeling tot 1 mei 2019 bij de gemeente Westerveld
ingediend kunnen worden en werkzaamheden uiterlijk 1 mei 2019 moeten zijn
voltooid. De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor eigenaren en gebruikers
van panden die zijn opgenomen op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst, met een woonhuisfunctie of een verblijfsfunctie zonder commercieel
belang zoals bijvoorbeeld een kapel of kerk.

I N S P R A A K P R O C E D U R E A F VA L S T O F F E N V E R O R D E N I N G W E S T E R V E L D 2019

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij akkoord
gaan met het concept van de ‘Afvalstoffenverordening Westerveld 2019’ en
dat zij van plan zijn deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
Voordat burgemeester en wethouders daartoe overgaan, bieden zij eerst de
gelegenheid voor inspraak. Het concept van de verordening ligt daarom tot en
met 20 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Diever.
U kunt uw zienswijze op het concept tot zes weken na de dag van deze bekendmaking kenbaar maken per brief of door een e-mail te versturen naar info@
gemeentewesterveld.nl
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VA S T S T E L L E N U I T VO E R I N G S B E S L U I T A F VA LS T O F F E N V E R O R D E N I N G W E S T E R V E L D 2019

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij hebben
besloten het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Westerveld 2019’
voorlopig vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit ligt daarom tot en met 20 maart
2019 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Diever. Indien u het niet
eens bent met dit besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag
van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij B&W.

Verkiezingen
P R OV I N C I A L E S TAT E N E N WAT E R S C H A P

Op 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen:
- de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Drenthe. De leden
van de Provinciale Staten kiezen dan in mei de leden van de Eerste Kamer;
- de verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap
Drents Overijsselse Delta.
De verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de Waterschappen zijn
om de vier jaar.

W I E M O G E N E R S T E M M E N?

Er geldt een aantal voorwaarden om te mogen stemmen op 20 maart 2019.
De voorwaarden voor de verkiezingen voor Provinciale Staten:
- u heeft de Nederlandse nationaliteit;
- u bent 18 jaar of ouder;
- u bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
- u woont op de dag van kandidaatstelling in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.
Voorwaarden voor de verkiezingen van het Waterschap:
- u heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van
de Europese Unie (EU). Of u heeft een geldige verblijfsvergunning;
- u bent 18 jaar of ouder;
- u bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
- u woont op de dag van kandidaatstelling in het Waterschap waarvoor de
verkiezing plaatsvindt.

S T E M M E N B I J VO L M AC H T
( I E M A N D A N D E R S G A AT VO O R U S T E M M E N )

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit de gemeente
Westerveld machtigen om dit voor u te doen:
- op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de
gemeente Westerveld woont en ook een stempas heeft ontvangen;
- de kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen;
- wilt u iemand voor beide verkiezingen machtigen? Dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf
ook voor beide verkiezingen gaan stemmen;
- u kunt iemand machtigen tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer
die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldige identiteitsbewijs ook
(een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten
zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn.
Schriftelijke volmacht
Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dit doet u als u:
- iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Westerveld woont, maar wel
een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van Provinciale Staten van
Drenhe en/of het Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- een andere kiezer wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen,
bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland gaat;
- een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs
heeft.
- De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval
geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
Voorwaarden
Voor het regelen van een schriftelijke volmacht heeft u voor beide verkiezingen
een formulier nodig. Deze formulieren L 8 waarmee u dat kunt doen kunt u
downloaden op onze site www.gemeentewesterveld.nl of bel met het bureau
verkiezingen (14 0521), waarna deze formulieren worden toegezonden. De
formulieren kunnen na invulling en ondertekening worden gezonden naar de
gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of gemaild worden naar
info@gemeentewesterveld.nl
De gemeente moet de schriftelijk aanvraag uiterlijk vrijdag 15 maart 2019
hebben ontvangen.
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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
19 februari en 5 maart 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

Vacatures
De gemeente zoekt twee nieuwe
medewerkers, namelijk een:

Consulent Sociaal
Domein/Jeugd
(Veilig opgroeien)
en een

Beleidsadviseur
Grondzaken en
Vastgoed
Beide functies zijn voor
32 tot 36 uur per week.
Interesse in een van deze functies?
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

K I E Z E R S PA S

Als u voor de verkiezing van Provinciale Staten van Drenthe of voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta in een andere gemeente wilt stemmen dan
uw woonplaats kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij
de provinciale statenverkiezing binnen de hele provincie Drenthe stemmen.
Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezingen kunt u stemmen bij die
gemeenten die vallen onder het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe
pas als de kiezerspas zoekraakt.
(vervolg op pagina 2)

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

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

vervolg van pagina 1
Schriftelijke aanvraag
Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5
dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.
De betreffende formulieren (K 6) waarmee u dat voor beide
verkiezingen kunt doen, kunt u downloaden op www.gemeentewesterveld.nl of bel met bureau verkiezingen (14 0521) waarna
de formulieren worden toegezonden. Na invulling en ondertekening kunnen de formulieren per post gezonden worden naar de
gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of gemaild
worden naar info@gemeentewesterveld.nl Indien u de stempas
al in huis heeft moet u deze bij de aanvraag per post meesturen.

VERLEENDE COLLECTEVERGUNNINGEN

• In gemeente Westerveld, collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
van 15 t/m 20 april 2019, verzenddatum 28-01-2019, zaaknummer 235676
• In gemeente Westerveld, collecte Anjeractie 2019 van 19 t/m 25
mei 2019, verzenddatum 28-01-2019, zaaknummer 235665
• In gemeente Westerveld, collecte Jantje Beton van 25 februari
tot en met 9 maart 2019, verzenddatum 28-01-2019, zaaknummer 236424

EVENEMENTEN

Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 19
maart 2019 tot 12.00 uur gedaan worden. U moet dan wel in
persoon naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (4 februari) als kiezer staat geregistreerd. En u moet uw
stempas meenemen.

Verleende vergunningen
• Dwingeloo, Leeuweriksveldweg 1 (start en finish), runforestrun
Dwingelderveld op 9 februari 2019 van 09.00 uur tot 17.30 uur,
verzenddatum 28-01-2019, zaaknummer 227737
• Wapserveen, huis-aan-huis violenactie op 16 maart 2019,
verzenddatum 29-01-2019, zaaknummer 236283

A A N P L A K B O R D E N VO O R D E KO M E N D E
VERKIEZINGEN

Verleende meldingen
• Diever, in en om de Brink, boekenmarkt op 30 juni 2019 van
10.00 uur tot 17.00 uur (acceptatie melding 5-jarenvergunning),
verzenddatum 30-01-2019, zaaknummer 232959
• Dwingeloo, Achter ‘t Zaand (schaapskooi), lammetjesdag
(acceptatie melding 5-jarenvergunning) op 14 april 2019 van
13.00 uur tot 16.00 uur, verzenddatum 31-01-2019, zaaknummer
230638

Verkiezingsposters plakken is vanaf 4 februari 2019 (6 weken voor
de verkiezingen) mogelijk op de speciale aanplakborden op de
volgende locaties:
• Darp: de Ruiterweg, nabij het info-bord.
• Diever: tegenover de Coop-supermarkt
• Doldersum: kruising Huenderweg/Boylerstraat
• Dwingeloo: op de Brink
• Eemster: midden in het dorp
• Frederiksoord: nabij het congrescentrum Park Frederiksoord
• Geeuwenbrug: bij buurthuis ‘De Gowe’
• Havelte: nabij bushalte dorpsstraat (’t Hoveveld)
• Havelterberg: aan de Ruiterweg, tegenover de Bisschopsbergweg
• Leggeloo: bij de kruising Juliana Bernhardweg
• Lhee: nabij speeltuin Lhee/kruising met N855
• Nijensleek: aan de Hoofdweg bij de kruising Schoolweg
• Uffelte: bij de Vijverlaan/Liezenveenweg
• Vledder: aan de Brink, weg richting Doldersum
• Vledderveen: begin van de Talmastraat, nabij de kerk
• Wapse: bij het dorpshuis
• Wapserveen: op het Midden, nabij de Oude Dijk (info-bord)
• Wilhelminaoord: bij het dorpshuis
• Wittelte: op de kruising Meester Broerweg/Wittelterweg
• Zorgvlied: kruising Dorpsstraat/Wateren

MILIEUMELDINGEN

• Dwingeloo, Honingvlaken 11, 7991 RW, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum
18-10-2018, zaaknummer 236078
• Dwingeloo, Lheebroek 18d, 7991 PL, melding Activiteitenbesluit
voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 09-112018, zaaknummer 236666
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 20, 8384 GH, melding
Activiteitenbesluit milieubeheer voor het plaatsen van twee
gesloten bodemenergiesystemen, ontvangstdatum 07-12-2018,
zaaknummer 236620

• Dwingeloo, Heuvelenweg 35, 7991 CM, vergroten hoofdgebouw, ontvangstdatum 28-01-2019, zaaknummer 236658
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 35, 7991 CZ, nieuwbouw bijgebouw, ontvangstdatum 28-01-2019, zaaknummer 236654
• Havelte, sectie H, nr. 4633, kap 4 eiken, ontvangstdatum
24-01-2019, zaaknummer 236334
• Nijensleek, Moersberger Erven 19, 8383 EA, bouw nieuwe loods,
ontvangstdatum 28-01-2019, zaaknummer 236497
• Vledder, Middenweg 4, 8381 XM, uitbreiden schuur, ontvangstdatum 24-01-2019, zaaknummer 236341
Van rechtswege verleend
• Uffelte, Lindenlaan 60, 7975 AJ, vestigen bloemenwinkel,
verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 230918
Verleend regulier
• Diever, Hoofdstraat 43, 7981 AD, realiseren van 3 appartementen, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 228318
• Diever, Kastanjelaan 5, 7981 ND, vergroten bestaande kapschuur, verzenddatum 30-01-2019, zaaknummer 233220
• Uffelte, Van der Sluisweg 2, 7975 PL, wijzigen rieten dak naar
pannendak, verzenddatum 28-01-2019, zaaknummer 233166
Verlenging beslistermijn
• Diever, sectie G, nr. 1124 (Marktbrink), wijzigen gebruik, verlengen beslistermijn, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer
232778
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

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Entingheweg 10, 7991 CB, verbouw woning en
bouw nieuwe schuur, ontvangstdatum 28-01-2019, zaaknummer
236626

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

