Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 13 september 2022
VOLGNR.
22.101

PORTEFEUILLE
Van Oosterhout

22.443

Otter

22.444

Leal

OMSCHRIJVING
Vaststellen besluitenlijsten
college 6 september 2022
Voortgang aanbevelingen
managementletter 2021

VOORGESTELD BESLUIT
1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

Zaaknr.

1.

1792602022

Verzamelbesluit
subsidievaststelling 2021 vrij
toegankelijke
jeugdinterventies

1.
2.
3.
4.

22.445

Rink

Vaststelling
transformatiesubsidie
Wilhelminastraat 57

22.446

Leal

Cultuurtraject 2022-2025

1.
2.
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de voortgang aanbevelingen vanuit de
managementletter van BDO accountants met hierin de
managementresponse.
In afwijking van de verlening de subsidie aan de GGD Drenthe voor
additionele taken preventieve jeugdhulp voor het jaar 2021 vast te
stellen op € 410.747, -;
De te veel betaalde subsidie van € 3.803, - te verrekenen bij de
subsidieverlening 2023;
In afwijking van de verlening de subsidie aan Icare voor additionele
taken preventieve jeugdhulp project “Home start” voor het jaar 2021
vast te stellen op € 108.314, -;
De te veel betaalde subsidie van € 12.686, - te verrekenen bij de
subsidieverlening 2023.
In afwijking van de verleende subsidie, de transformatiesubsidie aan
Steengoed BV voor Wilhelminastraat 57 in Emmen vast te stellen op
€ 86.710,00.
Het resterende bedrag van € 985,00 uit te betalen.
De Stichting Kunst & Cultuur in het kader van het Cultuurtraject 20222023 een subsidie van maximaal € 23.100,- te verlenen;
In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen
2017 (hierna: ASV) de subsidie in één termijn uit te betalen;
De intentie uit te spreken om de jaarlijkse financiële bijdrage aan
Stichting Kunst & Cultuur van € 6,00 per leerling voor het
Cultuurtraject voor de 2023-2024 en 2024-2025 te continueren, mits
door de Stichting Kunst & Cultuur wordt voldaan aan de bij de
subsidieverlening opgelegde verplichtingen;

2851022022

2002372022

2794862022

2336312022

22.447

Van der Weide

Beslissing op bezwaar
verleende
omgevingsvergunning
gemeentegrond aan de
noordkant naast het perceel
Ericasestraat 108 te Erica

22.448

Wanders

22.449

Wanders

22.500

Leal

22.501

Otter

Bestuurlijke reactie op het
rapport van de Nationale
ombudsman 'Met te weinig
genoegen nemen'
Uitvoering RMC/Leerplicht
schooljaar 2020-2021
Subsidievaststelling 2021
ZO!34
Vaststellen Woonvisie
"BuitengeWoon Thuis in
Emmen' 2022-2030

22.502

Leal

Subsidieverlening 2022
Verslavingszorg Noord
Nederland

4. De teamleider Economie mandaat te verlenen de subsidie voor het
schooljaar 2022-2023 vast te stellen en de subsidies voor de schooljaren
2023-2024 en 2024-2025 te verlenen en vast te stellen.
1. Conform het advies van de Commissie van advies voor de
bezwaarschriften het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk te
verklaren;
2. Conform het advies van de Commissie van advies voor de
bezwaarschriften het bestreden besluit te herroepen en bij beslissing op
bezwaar een nieuw besluit te nemen ten aanzien van de verleende
omgevingsvergunning voor het strijdig gebruik van een deel van de
gemeentegrond aan de noordkant naast het perceel Ericasestraat 108 te
Erica, waarbij:
3. wordt verwezen naar de juiste wet- en regelgeving;
4. de aard en omvang van het gebruik wordt gepreciseerd;
5. een eenduidige kaart van de te gebruiken strook grond wordt gevoegd.
1. Akkoord te gaan met de bestuurlijke reactie op het rapport van de
Nationale Ombudsman ‘Met te weinig genoegen nemen’.
1.

De raad te informeren over de uitvoering van RMC/Leerplicht,
schooljaar 2020-2021.
1. De subsidie aan Stichting ZO!34 voor het jaar 2021 vast te stellen op
€ 54.234,-.
1. De raad voor te stellen de nieuwe woonvisie 'BuitengeWoon Thuis in
Emmen' 2022-2030 voor een periode van 5 jaar vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de Uitvoeringsagenda woonvisie 2022-2030 voor
een periode van 5 jaar vast te stellen.
3. De raad voor te stellen de hieruit voortvloeiende financiële
consequenties ad € 645.000 voor 2023 en € 595.000 voor 2024 en
verder te betrekken bij de begroting 2023.
4. De beantwoording aan de adviesraden te bekrachtigen.
5. De raad voor te stellen de Structuurvisie Herprogrammering
Woningbouw 2018-2028 in te trekken.
1. Met gebruikmaking van de hardheidsclausule van artikel 20, eerste lid,
van de Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen 2017 (hierna:
ASV) de te laat ingediende aanvraag van Verslavingszorg Noord
Nederland te honoreren;
2. Verslavingszorg Noord Nederland voor het jaar 2022 voor preventie en
bemoeizorg een subsidie van maximaal € 721.649,- te verlenen;

2797582022

2834252022

2269412022
2257062022
2771722022

966842022

22.503

Rink

Beleidskader
Detailhandelsstructuurvisie
2030

3. In afwijking van Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen 2017
(hierna: ASV) de subsidie in één termijn uit te betalen.
1. De raad voor te stellen de Nota van Beantwoording Zienswijze
Detailhandelsstructuurvisie 2030 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen het beleidskader Detailhandelsstructuurvisie
2030 vast te stellen.
3. De raad voor te stellen deel 1 Detailhandelsstructuurvisie van de
Structuurvisie Werklocaties Emmen 2020 in te trekken.

2698592022

Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 30 mei 2022
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

Zaaknr.

22.344

Wanders

Agenda stuurgroep Regio
Deal Zuid- en OostDrenthe 3 juni 2022

1.

1777472022

Kennis te nemen van de geannoteerde agenda van de
Stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van 3 juni
2022 en bijbehorende bijlagen.

Besluit
openbaar
per
15 september
2022

