Informatierubriek

Woensdag 26 juni 2019

Raadsvergadering

Meldpunt zwerfvuil

De raad vergadert op dinsdag 2 juli 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.
De agenda van deze vergadering is als volgt:

Constateert u vervuiling in uw woonomgeving? Wilt u zo vriendelijk zijn om
het vuil op te rapen en in uw eigen container te doen? Bij grote hoeveelheden
kunt u een melding doen bij de gemeente via www.gemeentewesterveld.nl/
zwerfvuil

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 28 mei 2019
		 + toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel benoeming de heer F.M. Flentge tot lid van de Rekenkamer		commissie
7. Voorstel benoeming commissielid/vaststelling gewijzigd overzicht
		 samenstelling raadscommissies
8. Voorstel herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Talent
9. Voorstel vaststellen jaarrekening
10. Voorstel ontwerpbegroting 2020 VRD, jaarverslag en -rekening 2018 VRD
		 en een verzoek om een aanvullende financiële bijdrage voor de reserves
11. Voorstel Reestmond, jaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020 en
		 meerjaren doorrekening 2021-2023
12. Voorstel jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
		 van de RUD Drenthe
13. Voorstel Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2018 en begroting 2020
14. Voorstel begrotingswijziging 2019, ontwerpbegroting 2020, jaarverslag
		 en -rekening 2018 GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
15. Voorstel jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 GGD Drenthe
16. Voorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden
17. Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer
		 van de gemeente Westerveld over 2018
18. Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Vledder-Noord, partiële
		 herziening zorgvoorziening’
19. Voorstel afvalstoffenverordening Westerveld 2019 en Uitvoeringsbesluit
		 Afvalstoffenverordening Westerveld 2019
20. Voorstel intrekken beleidsnotitie Westerveld Zo Buiten Zo Binnen
21. Voorstel vaststellen aanbestedingsdocument accountantsdiensten
		 2020 t/m 2023
22. Voorstel naar aanleiding van het onderzoek rekenkamercommissie over
		 informatiebeveiliging gemeente Westerveld
23. Sluiting
Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via: www.gemeentewesterveld.nl
2. D
 e vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. S tukken 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

Regeling tegemoetkoming
zorgkosten Westerveld
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. De voorwaarden zijn te vinden op
de website www.gemeentewesterveld.nl/tegemoetkomingzorgkosten.

A A N V R AG E N

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten voor uzelf, uw partner of uw kind
aanvragen. Het aanvraagformulier vindt u op www.gemeentewesterveld.nl/
tegemoetkomingzorgkosten of u kunt het formulier ophalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever. U kunt het aanvraagformulier vanaf 1 juli
2019 tot 1 oktober 2019 inleveren bij de publieksbalie, per post of via
info@gemeentewesterveld.nl.

Privacy protocol sociaal
domein
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 juni 2019 het “Privacy protocol sociaal domein 2019” hebben vastgesteld. Dit protocol bevat de
wijze waarop de gemeente Westerveld omgaat met de gegevensverwerking
binnen het sociaal domein.
Het “Privacy protocol sociaal domein 2019” treedt op de dag na publicatie in
De Westervelder in werking.

Ruimtelijke ordening
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN
“LHEE 5 DWINGELOO”

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 27 juni 2019 voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Lhee 5 Dwingeloo” met
planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhee5DGL-0002 met bijbehorende
toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het
planologisch opsplitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden.
Ter inzage: het ontwerp wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 27 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019 kan een ieder zijn
of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB
Havelte. Graag het zaaknummer 224417 vermelden. Voor het maken van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ D W I N G E L O O, L H E E 78 ’

In de Westervelder van woensdag 19 juni 2019 is onderstaande vaststelling
van bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Lhee 78’ gepubliceerd. Er is een zin bij het
kopje beroep weggevallen. Hieronder de volledige en juiste tekst.
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Westerveld bekend dat de gemeenteraad op 28
mei 2019 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Lhee 78’ ongewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode: NL.IMRO.1701.509PH
ZLhee78DWG-0003.
Het bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van een campercamping aan
het agrarisch bedrijf op het perceel Lhee 78 te Dwingeloo en de aanleg van
zonnepanelen op het erf van dit agrarisch bedrijf.
Ter inzage: het raadsbesluit met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juni 2019
gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter
inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 kan beroep worden
ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
•e
 en belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat
is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar te maken;
Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het
zaaknummer 236361 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in
werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Uffelte, Rijksweg 31, 7975 RT, feest ter ere van een 50e verjaardag van 6 juli
2019 van 20.00 uur tot 7 juli 2019 01.00, verzenddatum 20-06-2019, zaaknummer 243590
• In en om Uffelte, Klaverblad fiets- en wandeltocht op 6 juli 2019 van 09.00
uur tot 16.00 uur: vier routes van elk 20 km fietsen en 7 juli 2019 van 07.00 uur
tot 18.00 uur: vier routes van elk 10 km wandelen, verzenddatum 19-06-2019,
zaaknummer 237630

MELDINGEN

Verleend
• Dieverbrug en Dwingeloo, Dwingelderdijk, Dieverbrug, H.S. Stevensweg en
Juliana Bernardweg, garage/oprit verkoop op 24 augustus 2019 van 11.00 uur
tot 15.00 uur, verzenddatum 20-06-2019, zaaknummer 246614
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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
9 en 23 juli 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

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

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw Jozien Schrale aangesteld
als sociaal ombudsvrouw voor de
gemeente. Ervaart u een probleem
in de uitvoering van de zorgtaken
of is uw vraag door de gemeente
onvoldoende beantwoord, dan kunt
u contact opnemen met mevrouw
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 rechtstreeks contact opnemen
met de sociaal ombudsvrouw via ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl
of via telefoonnummer 06-30568510
(zakelijk nummer). Zij zal met u een
afspraak maken voor een gesprek in
het gemeentehuis in Diever of voor
een huisbezoek.

(vervolg op pagina 2)
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Bekendmakingen (vervolg)
(vervolg van pagina 1)
• Havelte, Havelter Schapendrift 9, Avondzwemvierdaagse van
1 t/m 4 juli 2019 van 18.45 tot 19.45 uur, verzenddatum
19-06-2019, zaaknummer 242413

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dieverbrug, De Wringen 22, 7984 NM, wijzigen gebruik pand
van fitness naar handel in auto’s/verkoop van auto’s/handelsonderneming en reparatie, (handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening), ontvangstdatum 13-06-2019, zaaknummer 247096
• Dwingeloo, Nijstad 4, 7991 AP, uitbreiden woning, ontvangstdatum 14-06-2019, zaaknummer 247371
• Dwingeloo, Venesluis 6, 7991 TG, nieuwbouw woonhuis,
ontvangstdatum 13-06-2019, zaaknummer 247273
• Dwingeloo, De Vorrelvenen 11, 7991 TP, nieuwbouw sanitair
gebouw, ontvangstdatum 13-06-2019, zaaknummer 247272
• Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg, sectie H, nr. 2612, kap
vijf berken, ontvangstdatum 14-06-2019, zaaknummer 247349
• Frederiksoord, langs de Prins Hendriklaan, sectie H, nr. 320, kap
56 bomen, ontvangstdatum 14-06-2019, zaaknummer 247336
• Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5, 7985 NP, kap 40 bomen
(grotendeels eik) en aanleg nieuwe inrit op voorerf, ontvangstdatum 12-06-2019, zaaknummer 247056
• Havelte, Dorpsstraat 67, 7971 CR, plaatsen bijgebouw,
ontvangstdatum 14-06-2019, zaaknummer 247364

•H
 avelte, Korenbloemweg 3, 7971 EA, kap 1 witte paardenkastanje, ontvangstdatum 11-06-2019, zaaknummer 247017
•U
 ffelte, Linden Erven 9 (kavel 8), 7975 AV, nieuwbouw woonhuis, ontvangstdatum 14-06-2019, zaaknummer 247345
•V
 ledder, Kreuzeveen 25, 8381 CM, plaatsen aanbouw, ontvangstdatum 14-06-2019, zaaknummer 247390
•V
 ledder, Vledderweg 21, 8381 AB, verbouw kiosk, ontvangstdatum 16-06-2019, zaaknummer 247433
•W
 apserveen, Oosteinde 25, 8351 HA, aanleg rijbak, ontvangstdatum 12-06-2019, zaaknummer 247093
•W
 ilhelminaoord, J.H. van Woldastraat 4, 8384 DC, plaatsen
dakopbouw garage, ontvangstdatum 11-06-2019, zaaknummer
247036
•Z
 orgvlied, De Monden (sectie A, nr. 2252), plaatsen antenne,
ontvangstdatum 18-06-2019, zaaknummer 247584
Verleend regulier
•D
 iever, De Kleine Es t.h.v. nr. 12, 7981 AJ, kap twee eiken,
verzenddatum 13-06-2019, zaaknummer 245112
•D
 iever, Moleneinde 37, 7981 AM, omkleuren identificatie
Firezone naar Esso Express, verzenddatum 26-06-2019,
zaaknummer 244176
•D
 wingeloo, De Kampen 13, 7991 EJ, bouw nieuwe aangebouwde berging ter vervanging van de huidige blokhut berging,
verzenddatum 19-06-2019, zaaknummer 245364

•N
 ijensleek, Schoolweg 14, 8383 EL, verbouw woning, verzenddatum 19-06-2019, zaaknummer 236905
•V
 ledder, de Bree t.o. nr. 11, 8381 BS, kap eik, verzenddatum
13-06-2019, zaaknummer 245113
•V
 ledder, Middenweg t.h.v. nr. 4, 8381 XM, kap abeel, verzenddatum 17-06-2019, zaaknummer 245115
•V
 ledder, Oosterkamp t.h.v. nr. 14, 8381 BV, kap drie eiken,
verzenddatum 17-06-2019, zaaknummer 245114
• Wapserveen, Westeinde 230, 8351 HP, plaatsen zonnepanelen,
verzenddatum 26-06-2019, zaaknummer 244468
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan ter hoogte van
de Vaartweg, 8384 GH, plaatsen kunstobject binnen waterschappelijke beschermingszone, verzenddatum 19-06-2019,
zaaknummer 242439
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.

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

