OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 21 FEBRUARI 2017
Samenstelling:
Zijn aanwezig:
De heer Rikus Jager
De heer Klaas Smidt; de heer Homme Geertsma
De heer Nic Dusink

Zijn afwezig:
De heer Erik van Schelven

8

Onderwerp: 2017_BW_00110 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W d.d. 14 februari 2017 - Besluitvorming
College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Conform.

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Leefomgeving
10

Onderwerp: 2017_BW_00112 - Stimuleringssubsidie meerdaagse toeristische evenementen - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 188466
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel

p 1 van 7

Besluitpunt 1:
Akkoord te gaan om het subsidiebudget meerdaagse toeristische evenementen voor 2017 en 2018 met € 15.000 te verhogen en de
financiële consequenties hiervan te verwerken via de Voorjaarsrapportage.
Besluitpunt 2:
Akkoord te gaan om het budget meerdaagse toeristische evenementen voor de periode 2019 en 2020 met € 30.000 te verhogen en de
financiële consequenties hiervan te verwerken via de Voorjaarsrapportage.

Beslissing
Besluitpunt 3:
Akkoord te gaan met de nieuwe beleidsregels stimuleringssubsidie meerdaagse toeristische evenementen gemeente Westerveld 2017 2020.
Besluitpunt 4:
De beleidsregels stimuleringssubsidie meerdaagse toeristische evenementen van 21 april 2015 in te trekken.
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Onderwerp: 2017_BW_00113 - Kadernota 2018 Recreatieschap Drenthe - Besluitvorming College/ter bespreking
Cie

Zaaknummer: 188226
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Een positieve houding in te nemen ten aan zien van de Kaderbrief 2018 van het Recreatieschap Drenthe en het hierin voorgestelde
beleid, inclusief de hieraan gekoppelde hogere bijdrage, waarbij aan het Recreatieschap zal worden meegedeeld dat de raad
uiteindelijk hierover een integrale afweging maakt bij de besluitvorming over de gemeentebegroting voor 2018 e.v.

13

Onderwerp: 2017_BW_00115 - Instemmen met ondertekening convenant Ondernemersfonds door wethouder Smidt
- Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Instemmen met het ondertekenen van het convenant inzake financiering van het Ondernemersfonds Westerveld

p 2 van 7

HD
2

Onderwerp: 2017_BW_00124 - Kennisnemen van de voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Zuidwest
Drenthe - Kennisname College/kennisname Commissie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Kennis nemen van voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe
Besluitpunt 2:
Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe ter kennisname naar de raad sturen.

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Leefomgeving
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Onderwerp: 2017_BW_00116 - positief standpunt over het proefproject spoelplaats De Noeste Vlijt in Wapse Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 178989
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Medewerking verlenen aan het proefproject spoelplaats De Noeste Vlijt in Wapse voor de duur van 2 jaar

ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
HD
1

Onderwerp: 2017_BW_00123 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Veilig Thuis Drenthe en de Drentse
gemeenten - Besluitvorming College/ter kennisname Cie

Zaaknummer: 123685

p 3 van 7

Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
1. Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen Veilig Thuis Drenthe en de Drentse gemeenten;
2. Wethouder Erik van Schelven volmacht te verlenen de onder 1. genoemde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

HAMERSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
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Onderwerp: 2017_BW_00117 - Omgevingsvergunning groepsaccommodatie en vergaderruimte Wateren 13 te
Wateren - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 180882
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
- een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruiken van het pand en een gedeelte van het perceel ten
behoeve van een groepsaccommodatie en een vergaderruimte op het perceel plaatselijk bekend Wateren 13 te Wateren;
- de ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van bedenkingen, indien tijdens de
ter inzage termijn geen zienswijzen ingediend worden.

Beslissing
Besluitpunt 2:
- De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen (na afgifte door de gemeenteraad) met bijbehorende
stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht;
- Indien geen zienswijzen worden ingediend, de definitieve omgevingsvergunning ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp te
verlenen.

p 4 van 7

Stelt de gemeenteraad voor:
- een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruiken van het pand en een gedeelte van het perceel ten
behoeve van een groepsaccommodatie en een vergaderruimte op het perceel plaatselijk bekend Wateren 13 te Wateren;
- de ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van bedenkingen, indien tijdens de
ter inzage termijn geen zienswijzen ingediend worden.
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Onderwerp: 2017_BW_00118 - Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Lhee 10 te Dwingeloo Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 170541
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
- Met terugwerkende kracht tot 22 september 2016 het genomen besluit aan te merken als een besluit tot afgifte van een ontwerp
verklaring van geen bedenkingen;
- In het kader van de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning, te besluiten tot afgifte van de
(definitieve) verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor:
- “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” ten behoeve van het splitsen van de - woning in drie wooneenheden (gebruik);
- “bouwen” ten behoeve van de bouw van een schuur (legalisatie);
- “uitrit aanleggen of veranderen” (aanvulling van 30 september 2016 op aanvraag van 22 juni 2016)
op het perceel plaatselijk bekend Lhee 10 te Dwingeloo, kadastraal bekend gemeente Dwingeloo, sectie M, nummer 481;

Beslissing
Besluitpunt 2:
- In te stemmen met de zienswijzennota en de zienswijzen overeenkomstig te beantwoorden;
- Na afgifte van de (definitieve) verklaring van geen bedenkingen, de definitieve, aangevulde omgevingsvergunning te verlenen en
voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
De gemeenteraad voor te stellen:
- Met terugwerkende kracht tot 22 september 2016 het genomen besluit aan te merken als een besluit tot afgifte van een ontwerp
verklaring van geen bedenkingen;
- In het kader van de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning, te besluiten tot afgifte van de
(definitieve) verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor:
- “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” ten behoeve van het splitsen van de - woning in drie wooneenheden (gebruik);
- “bouwen” ten behoeve van de bouw van een schuur (legalisatie);

p 5 van 7

- “uitrit aanleggen of veranderen” (aanvulling van 30 september 2016 op aanvraag van 22 juni 2016)
op het perceel plaatselijk bekend Lhee 10 te Dwingeloo, kadastraal bekend gemeente Dwingeloo, sectie M, nummer 481;

Bedrijfsvoering
DIV
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Onderwerp: 2017_BW_00119 - vaststelling archiefverordening gemeente Westerveld 2017 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 188212
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
1. vaststellen Archiefverordening gemeente Westerveld 2017
2. intrekken Archiefverordening van de gemeente Westerveld vastgesteld op 23 april 1998
3. na vaststelling ter kennisname sturen naar Gedeputeerde Staten van Drenthe

KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Leefomgeving
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Onderwerp: 2017_BW_00120 - Memo inzake Vitale vakantieparken - Kennisname College/kennisname Commissie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies met aanpassing.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Kennis te nemen van het plan van aanpak van de werkgroep aanpak vitaliteit vakantieparken Drenthe.

p 6 van 7

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Maatschappelijk Welzijn
19

Onderwerp: 2017_BW_00121 - Memo inzake onderzoek toekomst bestendig maken van de sportaccommodaties Besluitvorming College

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Verdagen

Beslissing
Besluitpunt 1:
akkoord gaan met de offerte en werkwijze
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Onderwerp: 2017_BW_00091 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 7 februari 2017 - Besluitvorming
College

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Conform.

BESLISSING

p 7 van 7

