Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 12 juli 2022
VOLGNR.
22.101

PORTEFEUILLE
Van Oosterhout

OMSCHRIJVING
Vaststellen besluitenlijsten
college 5 juli 2022

22.397

Wanders

Continueren Drentse
uitvoering Wvggz

VOORGESTELD BESLUIT
1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22.398

Wanders

Subsidievaststelling 2021
"Emmen telt mee met Taal"

1.
2.

22.399

Otter

Afboeking oninbare
vorderingen 1e helft 2022

1.
2.

22.400

Schrik

Subsidievaststelling 2021
Stichting Promotie Emmen

1.

Opdracht te verlenen aan de GGD om de onderdelen meldfunctie en
het verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor 2022 uit te voeren;
Opdracht te verlenen aan Zorgcentrale Noord (ZCN) om de
hoorfunctie in het kader van de Wvggz voor 2022 uit te voeren;
Ten behoeve van de opdrachten zoals benoemd onder punt 1 en 2
met GGD Drenthe en met ZCN bijgevoegde
verwerkersovereenkomsten te sluiten;
Samen met de Drentse gemeenten in 2022 te onderzoeken op welke
wijze de uitvoering van de Wvggz structureel belegd kan worden;
De secretariaatsfunctie voor het in de Wvggz verplichte regiooverleg met ingang van 1 januari 2022 te beleggen bij de GGD;
De kosten voor de uitvoering in 2022, inclusief de kosten de kosten
van de secretariaatsfunctie, groot € 62.750,--, te dekken uit de
ontvangen rijksmiddelen Wvggz.
In afwijking van de verlening de subsidie aan Bibliotheek Emmen
voor het jaar 2021 voor "Emmen telt mee met Taal", vast te stellen
op € 248.484,-.
De teveel betaalde subsidie van € 25.876,- voor het jaar 2021 terug
te vorderen.
Voor de oninbare vorderingen uit de eerste helft van 2022 (bijlage
1) een bedrag van € 8.220,86 af te boeken als oninbaar.
Dit bedrag ten laste te brengen van de voorziening dubieuze
debiteuren.
De subsidie aan Stichting Promotie Emmen voor het jaar 2021 voor
promotie en toeristische informatievoorziening vast te stellen op
€ 176.060,-.

Zaaknr.
2287592022
836582021

1984662022

2220552022

2126762022

22.401

Van der Weide

Vaststelling bestemmingsplan
Nieuw-Schoonebeek,
Europaweg 90-SCH en hogere
grenswaarde geluid +
vaststelling anterieure
overeenkomst

1.

2.
3.
4.

22.401

Otter

Aanvraag krediet t.b.v. diverse
(kleine) grondaankopen.

1.

2.

22.402

Van der Weide

Vaststellen bestemmingsplan
Zwartemeer, Eemslandweg 88

3.
1.
2.

22.403

Van der Weide

Vaststellen uitvoeringsplan
uitrol laadinfrastructuur

22.404

Otter

22.405

Van der Weide

Artikel 38 vragen van de PVVfractie inzake zwarte lijst
woonwagenbewoners
Art. 38 vragen Bodemdaling

22.406

Otter

22.407

Rink

Verlenging termijn
beantwoording schriftelijke
vragen ex art 38 RvO
Fractie VVD over het
Rensenpark
Beantwoording motie
Stedenband Shangluo

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.

1.

De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Nieuw-Schoonebeek,
Europaweg 90” met planidentificatienummer
“NL.IMRO.0114.2021039-B501” + hogere grenswaarde geluid vast
te stellen.
De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan “NieuwSchoonebeek, Europaweg 90” geen exploitatieplan vast te stellen.
Voor dit bestemmingsplan bijgevoegde anterieure overeenkomst
aan te gaan.
De burgemeester machtigt wethouder van der Weide de anterieure
overeenkomst te ondertekenen.
Een krediet ter beschikking te stellen van € 400.000,- ten behoeve
van toekomstige kleine grondaankopen met een maximale koopsom
van € 75.000,-- per geval en de bijhorende kapitaallasten ad
€ 4.400,- te dekken uit het “Aankoopbudget gronden”.
Eventuele overige exploitatie-opbrengsten en lasten die met deze
toekomstige aankopen samenhangen ten bate en laste te brengen
van het budget NIEGG en overige gronden;
Beslispunt 1 via een begrotingswijziging te regelen.
De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Zwartemeer,
Eemslandweg 88’ met planidentificatienummer
“NL.IMRO.0114.2021045-B701” vast te stellen;
De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan ‘Zwartemeer,
Eemslandweg 88’ geen exploitatieplan vast te stellen.
Het uitvoeringsplan ‘Laad maar! Uitrol laadinfrastructuur
elektrische voertuigen 2022 – 2026’ vast te stellen.
De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren.
Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 38 RvO
vragen van fractie PVV inzake zwarte lijst woonwagenbewoners
De raad te informeren.
Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 38 RvO
vragen van VVD inzake Bodemdaling.
De raad te informeren.
Op grond van artikel 38 lid 3 RvO de vragensteller en de raad op de
hoogte stellen van het feit dat de schriftelijke beantwoording van de
vragen niet binnen 30 dagen kan plaatsvinden.

1122952022

Akkoord te gaan met de beantwoording van de motie d.d. 3 maart
2022 over de stedenband met Shangluo.

1988592022

1960602022

2266742022

1718692022
2242952022
2273922022
2243662022

2. De raad te informeren.
22.408

Van der Weide

Besluit intentieovereenkomst
Aldi Klazienaveen

22.409

Van der Weide

Vaststelling bestemmingsplan
Schoonebeek, Camping
Bultweg

22.410

Otter

Aanwijzing
toezichthouderschap
Basisregistratie Personen

22.411

Van der Weide

Vrij parkeren op
gehandicaptenparkeerplaatsen
(straatparkeren)

22.412

Leal

Subsidiëring Nationaal
Programma Onderwijs 2022 2023

1. De voorbereiding van het project ‘Aldi Klazienaveen’ te starten;
2. Bijgaande intentieovereenkomst aan te gaan met initiatiefnemers;
3. Voor de planontwikkeling een voorbereidingskrediet van € 39.200,excl. BTW beschikbaar te stellen;
4. Beslispunt 3 via een begrotingswijziging te regelen;
5. De burgemeester machtigt de heer J. Otter, wethouder Financiën,
Wonen, Handhaving en Organisatie, de overeenkomst te
ondertekenen.
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de "Nota van
beantwoording zienswijze bestemmingsplan Schoonebeek, Camping
Bultweg”;
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Schoonebeek,
Camping Bultweg” met identificatienummer
NL.IMRO.0114.2013025-B701 gewijzigd vast te stellen;
3. Geen milieueffectrapportage op te stellen ten behoeve van het
bestemmingsplan “Schoonebeek, Camping Bultweg”.
1. Bijgaand aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Basisregistratie
Personen vast te stellen.
2. De eerdere aanwijzingsbesluiten van 2 juli 2018 en 23 april 2019 in
te trekken.
1. Aan gehandicapten gratis parkeren aan te bieden op algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum van Emmen
(straatparkeren) met een maximale parkeerduur van drie uren als
alternatieve maatregel voor de kapotte parkeermeters;
2. Hiervoor het bijgevoegde ‘Aanwijzingsbesluit parkeervoorzieningen
juli 2022’ vast te stellen;
3. Hiervoor het ‘bijgevoegde Verkeersbesluit algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen centrum Emmen’ vast te stellen.
1. De subsidie aan de Kunstbeweging voor de voorstelling Wij - de
Wereld direct vast te stellen op € 3.000,-;
2. De subsidie aan CBS Groen van Prinsterer voor de periode 01-082022 tot en met 31-10-2022 voor het project verruiming en
vergroening buiten speel – en leerlocatie voorschool direct vast te
stellen op € 5.000,-;
3. De subsidie aan GBS de Rank voor de periode 01-08-2022 tot en
met 31-07-2023 voor het project vergroening buitenruimte direct
vast te stellen op € 5.000,-;

2266642022

1983362022

1403472022

876112022

944372022

22.413

Schrik

Brief motie vreemd aan de
orde we staan naast onze
boeren

22.414

Otter

Uitkering gelden van de
nieuwe regeling naleving en
controle
coronatoegangsbewijzen

22.416

Van der Weide

22.419

Wanders

Besluit aanvullend Wooverzoek Heli-Holland
Art. 38 vragen Forum voor
Democratie Emmen over
uithuisplaatsing

4. Menso N.V. voor de periode 01-08-2022 tot en met 31-07-2023
voor het project LevelUp voor de extra inzet van jongerencoaches
een incidentele subsidie van maximaal € 32.000,- te verlenen;
5. Met terugwerkende kracht aan de GGD Drenthe voor de periode 0102-2022 tot en met 31-07-2023 voor het project gezonde school een
incidentele subsidie van maximaal € 11.032,- te verlenen.
1. De raad te informeren over de afhandeling van de motie ‘vreemd
aan de orde van de dag: we staan naast onze boeren!’ uit de
raadsvergadering van 30 juni 2022;
2. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alsmede de gehele Tweede
Kamer te informeren.
1. De beleidsregel “subsidiering nieuwe regeling naleving en controle
coronatoegangsbewijzen” vast te stellen;
2. Voor de uitvoering van voornoemde beleidsregel een bedrag van €
408.955 beschikbaar te stellen en dit bedrag als subsidieplafond
vast te stellen;
3. In het kader van voorgenoemde beleidsregel het bijgevoegde
aanvraagformulier vast te stellen.
1. Middels bijgaand besluit te beslissen op het verzoek op grond van
de Wet open overheid (Woo) van Heli-Holland.
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 38 RvO
vragen van fractie Forum voor Democratie over Uithuisplaatsing
kinderen in relatie tot Toeslagenaffaire Kinderopvang.
2. De raad te informeren.

2271772022

444242022

2165942022
2291982022

Besluitenlijst
Besluit burgemeester
DATUM: 12 juli 2022
VOLGNR.
22.001

OMSCHRIJVING
1.

Ondertekening Protocol Collectieve
Horecaontzegging

VOORGESTELD BESLUIT
1.

Bijgaand geactualiseerd
Protocol Collectieve
Horecaontzegging (CHO)
aan te gaan met Koninklijk
Horeca Nederland en de
politie, Basisteam ZuidoostDrenthe;
2. Een financiële bijdrage te
leveren aan het
bijbehorende
registratiesysteem
horecaontzeggingen
www.erzijnregels.nl/emmen.
3. In te stemmen met
deelname van de gemeente
aan de klachtencommissie
en het voeren van haar
secretariaat.

ZAAKNR.
115740-2022

Besluitenlijst Openbaar later
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 5 juli 2022
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

22.394

Wanders

Transitie Angelsloërdijk 13c
tot opvanglocatie voor
Oekraïense ontheemden

VOORGESTELD BESLUIT
1.
2.
3.
4.

22.395

Otter

Gronduitgifte woningbouw POost

5.
1.

2.

Het voormalig en leegstaand schoolgebouw op de locatie
Angelsloërdijk 13c geschikt te maken voor de opvang van
ontheemde Oekraïense vluchtelingen.
Deze locatie per 1 oktober 2022 in gebruik te nemen voor de
opvang van ontheemden uit de Oekraïne.
In afwijking van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
de opdracht voor de transitie een-op-een te gunnen aan Brands
bouwbedrijf B.V. en Installatiebedrijf de Groot B.V.
De totale kosten ad € 442.000, - excl. BTW te dekken uit de
vergoeding voor transitiekosten die het Ministerie van J&V
hiervoor beschikbaar stelt.
De raad hierover schriftelijk te informeren.
De eigenaar van het tankstation aan de Emmalaan de 17
gemeentelijke kavels voor een marktconforme prijs aan te bieden
met daarbij als tegenprestatie de afspraak dat het tankstation wordt
geamoveerd en er 20 woningen conform de visie worden
ontwikkeld.
In de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarden op te
nemen op grond waarvan de gemeente eenzijdig en zonder enige
betaling van kosten de overeenkomst kan beëindigen, wanneer een
rechter van oordeel is dat er niet volgens het Didam-arrest is
gehandeld.

Zaaknr.

Besluit
openbar
per

2042962022

n.t.b.

1820842022

12 juli
2022

