OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 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
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Onderwerp: 2017_BW_00309 - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 9 mei 2017 - Advisering
Commissie/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 00000
Notulen/notities:
Conform

BESLISSING

BESPREEKSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
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Onderwerp: 2017_BW_00311 - Vaststelling Bestemmingsplan buitengebied agrarische gronden Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
1. de zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. op de zienswijzen en ambtshalve wijzigingsvoorstellen te besluiten conform het bepaalde in de reactienota zienswijzen;
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3. de analoge en digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Agrarische gronden van de gemeente
Westerveld",
bestaande uit de toelichting op de bestemmingen, de regels en een verbeelding, met planidentificatie
NL.IMRO.1701.509Agragragronden1016-0002, met inbegrip van het Plan-MER met passende beoordeling en in
overeenstemming met de zienswizjennota, gewijzigd vast te stellen en digitaal en analoog beschikbaaar te stellen;
4. het vastgestelde plan de planidentificatie NL.IMRO.1701.509Agragronden2016-0003 toe te kennen.
Besluitpunt 2:
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Onderwerp: 2017_BW_00313 - Omgevingsvergunning Midden 182 Wapserveen - Besluitvorming College/ter
kennisname Cie

Zaaknummer: 185362
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
In principe medewerking verlenen aan een omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor twee wooneenheden op het perceel
Midden 182 te Wapserveen.

HD
2

Onderwerp: 2017_BW_00319 - Benoeming nieuwe (plaatsvervangende) voorzitter en nieuwe
(plaatsvervangende) leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 186072
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
- Benoemen van de nieuwe (plaatsvervangende-) voorzitter en de nieuwe (plaatsvervangende-) leden Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit comform het voorstel van Het Oversticht

Maatschappelijk Welzijn
HD
7

Onderwerp: 2017_BW_00324 - Jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018 GGD inclusief meerjarenraming
2018-2021 - Besluitvorming College/ter bespreking Cie

Zaaknummer: 197725
Notulen/notities:
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Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
1. De jaarstukken 2016 vast te stellen en kennis te nemen van het positieve resultaat ad. € 275.000;
2. Waarbij ten aanzien van de resultaatsbestemming: Een bedrag van € 275.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.
3. Ten aanzien van de reserves: een bedrag van € 154.000, waarmee de risicoreserve eind 2016 boven de bestuurlijke norm
uitkomt te bestemmen voor frictiekosten Veilig Thuis en een bedrag van € 67.000 in de Egalisatiereserve, dat bestemd
was voor opleiding van medewerkers tot Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), te herbestemmen
voor tijdelijke extra formatie bij Technische Hygiënezorg (THZ).
4. Kennisnemen van de concept-begroting 2018 e.v. van de GGD, waarin is aangegeven dat de gemeentelijke bijdragen met
zijn verhoogd, vanwege overheveling middelen Rijksvaccinatieprogramma naar gemeentefonds;
5. De zienswijze aan de GGD kenbaar maken, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief;
6. De verhogingen van de gemeentelijke bijdrage verwerken in de meerjarenbegroting 2018 e.v.

Bedrijfsvoering
DIV
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Onderwerp: 2017_BW_00295 - vaststelling Besluit Informatiebeheer gemeente Westerveld 2017 Besluitvorming College

Zaaknummer: 193245
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Vaststellen Besluit Informatiebeheer gemeente Westerveld 2017

KLAAS SMIDT
Dienstverlening
Leefomgeving
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Onderwerp: 2017_BW_00314 - Jaarstukken 2016, Begroting 2018, Meerjarenraming 2019 - 2021
Recreatieschap Drenthe - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Zaaknummer: 195654
Notulen/notities:
Conform advies met redactionele aanpassing.
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Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en begroting 2018 en meerjarenraming 2019 2021
Besluitpunt 2:
De commissie Fysiek Domein en Middelen vragen eventuele opmerkingen te maken, voorafgaand aan de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 28 juni 2017.

Beslissing
Besluitpunt 3:
De raad te verzoeken om de bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe van € 70.061 met ingang van 2018 bij de
begrotingsbehandeling structureel met € 9.748 te verhogen. De bijdrage van € 79.809 op te nemen in de meerjarenraming.

HD
9

Onderwerp: 2017_BW_00326 - Verzenden brief aan Gemeentebelangen Westerveld inzake vragen over het
Ondernemersfonds Westerveld - Besluitvorming College

Zaaknummer: 195781
Notulen/notities:
Conform advies met redactionele aanpassing.

Beslissing
Besluitpunt 1:
In te stemmen met het verzenden van een brief aan de fractie Gemeentebelangen Westerveld ter beantwoording van de gestelde
vragen over het Ondernemersfonds Westerveld.

Maatschappelijk Welzijn
HD
6

Onderwerp: 2017_BW_00323 - Jaarstukken 2016 en Begroting 2018-2021 IGSD -sw - Besluitvorming
College/ter bespreking Cie

Zaaknummer: 197975
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
De jaarrekening en -verslag 2016, alsmede de concept-begroting 2018-2021 van de IGSD-sw voor kennisgeving aan te
nemen;
Een zienswijze indienen op de concept-begroting volgens bijgevoegde concept-zienswijze;
De bijdrage van Westerveld in de apparaatskosten van de IGSD voor 2018 e.v. verwerken in de meerjarenbegroting.
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RIKUS JAGER
Gemeentesecretaris
Veiligheid
HD
1

Onderwerp: 2017_BW_00318 - Jaarverslag en -rekening 2016 en Ontwerpbegroting 2018 VRD Besluitvorming College/ter bespreking Cie

Zaaknummer: 123685
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
kennis nemen van de voorliggende stukken
Besluitpunt 2:
de raad voorstellen geen zienswijze in te dienen

HOMME GEERTSMA
Dienstverlening
Leefomgeving
HD
3

Onderwerp: 2017_BW_00320 - Jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 RUD Drenthe Besluitvorming College/ter bespreking Cie

Zaaknummer: 197642
Notulen/notities:
Conform advies waarbij in de bijlage een conceptbrief met de zienswijze moet worden toegevoegd.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de RUD Drenthe
Besluitpunt 2:
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2017
Besluitpunt 3:
3. Aan de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2018, inclusief meerjarenraming gelet op de
indexering van 2,3% en de geraamde uren ter voorbereiding op de omgevinsgwet.

Maatschappelijk Welzijn
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HD
5

Onderwerp: 2017_BW_00322 - Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 e.v. GR Reestmond - Besluitvorming
College/ter bespreking Cie

Zaaknummer: 198775
Notulen/notities:
Conform advies.

Beslissing
Besluitpunt 1:
Kennisnemen van de jaarrekening en -verslag 2016, alsmede de concept-begroting 2018 met het meerjarenperspectief
2019-2021 van het werkvoorzieningschap Reestmond;
Een zienswijze geven op de concept-begroting 2018 e.v. volgens bijgevoegd concept;
De gemeentelijke bijdrage voor 2018 en volgende jaren verwerken in meerjarenbegroting

HAMERSTUKKEN
ERIK VAN SCHELVEN
Dienstverlening
Leefomgeving
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Onderwerp: 2017_BW_00315 - Vaststelling bestemmingsplan Havelte - Besluitvorming Raad

Zaaknummer: 190822
Notulen/notities:
Conform advies.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
1. Op de zienswijzen te besluiten conform het bepaalde in de Nota van zienswijzen;
2. de analoge en digitale versie van het ontwerp-bestemmingsplan met planidentificatienummer
NL.IMRO.1701.0000BP000000000564-0004 bestaande uit toelichting en bijlagen, regels en verbeelding met in achtneming van
de wijzigingen genoemd in de Nota van zienswijzen gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan genoemd in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

HOMME GEERTSMA
Openbare Ruimte
Openbare Ruimte
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Onderwerp: 2017_BW_00316 - onderhoud bomen 2017-2022 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

p 6 van 7

Zaaknummer: 198652
Notulen/notities:
Aangehouden.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Voorstel
Besluitpunt 1:
In vervanging en afschrijving wordt niet structureel geïnvesteerd. Ons bomenbestand heeft een hoge leeftijd en is aan het eind van
haar restlevensduur;
Besluitpunt 2:
Alle bomen eens per zes jaar te laten onderhouden;
Besluitpunt 3:
Met ingang van 2018 per jaar een vervanging en groot onderhoudsplan op te laten stellen en jaarlijks voor de reconstructie van
onderdelen die aan het eind van hun levensduur zijn of waar projecten in de openbare ruimte uitgevoerd worden en mee gelift kan
worden met een integrale reconstructie. Op basis van deze planen uitvoeringsbudget aan te vragen in de voorjaarsnota;
Besluitpunt 4:
Bomenbudget de komende twee jaar (2017 en 2018) verhogen met € 80.000 per jaar. Op die manier kunnen we een begin maken
om alle bomen, op basis van een cyclus van zes jaar, een keer snoeien en inspecteren en weten we over zes jaar exact hoe veel
bomen we hebben, wat de kwaliteit is.
Besluitpunt 5:
Besluit over verhoging jaarlijks budget boomonderhoud 2019 t/m 2022 te nemen op basis van integraal besluit budgetverdeling
KOR 2.0.
Besluitpunt 6:
Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden. Na zes jaar gaan we onderzoeken wat de gewenste toekomst is van ons bomenbestand en
of er mogelijkheden zijn om te bezuinigen. De komende jaren zal per rayon, en daarbinnen per object, beoordeeld worden wat de
toekomstvisie is en dus ook of er bezuinigingsmogelijkheden zijn;
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