Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 19 september 2022
VOLGNR.
22.101

PORTEFEUILLE
Van Oosterhout

OMSCHRIJVING
Vaststellen besluitenlijst
college 13 september 2022

VOORGESTELD BESLUIT
1. Deze besluitenlijst vast te stellen.

Zaaknr.

22.504

Rink

Steun betuigen aan en lid
worden van plattelandspact

1.
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2.
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Schrik

Subsidievaststelling Sedna
voor beheer (welzijns)gebouwen 2021
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Rink

Vaststelling
transformatiesubsidie
Kolhoopstraat 10, 16 en 20
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Wanders

Verhoging eenmalige
energietoeslag gemeente
Emmen 2022
Jaarrekening Stichting De
Toegang 2021
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22.510

Schrik

Programmaplan programma
Duurzaamheid, Energie en
Klimaat

3.
1.
2.

Steun te betuigen aan en lid te worden van het plattelandspact, middels
het indienen van het hiervoor bestemde online formulier;
De burgemeester machtigt de heer G.P. Rink, wethouder Economie,
Wmo en Emancipatie, om het hiervoor bestemde online formulier te
ondertekenen.
In afwijking van de verlening de subsidie aan Stichting
Welzijnsorganisatie Sedna voor het jaar 2021 voor het beheer van een
aantal (welzijns)gebouwen vast te stellen op € 82.701,-;
De te veel betaalde subsidie van € 8.827,- terug te vorderen.
In afwijking van de verleende subsidie, de transformatiesubsidie aan
subsidieontvanger voor Kolhoopstraat 10, 16 en 20 in Emmen vast te
stellen op € 53.429,87.
De te veel betaalde subsidie van €11.820,13 terug te vorderen.
De gewijzigde Beleidsregels ‘Eénmalige energietoeslag gemeente
Emmen 2022’ vast te stellen;
De gemeenteraad middels bijgevoegde brief te informeren.
Het negatief jaarresultaat van Stichting De Toegang over 2021 ad –
€ 47.805 aan te vullen.
Het bedrag ad € 47.805 mee te nemen in de prognose van het sociaal
domein bij BERAP II-2022.
Stichting De Toegang te informeren hierover.
Het bijgevoegde programmaplan voor Programma Duurzaamheid,
Energie en Klimaat vast te stellen;
Voor het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat een
bestuurlijke stuurgroep in te stellen, waarin de wethouders Schrik, Van
der Weide, Otter en Rink zitting hebben;
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Otter

Extra krediet herontwikkeling
voormalig Biochron

22.512

Van Oosterhout

22.513

Wanders

Artikel 38 vragen van de
fractie D66 betreffende
omgekeerde vlaggen
Overeenkomst Center Parcs in
verband met huur
vakantiehuisjes Parc Sandur

3. Bij Berap 2022-II de raad voor te stellen een bestemmingsreserve
Duurzaamheid, Klimaat en Energie in te stellen voor de egalisatie van
jaarlijkse overschotten en tekorten op de verkregen vrij besteedbare
(rijks-)middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord;
4. De raad middels een raadsbrief te informeren over het programma
Duurzaamheid, Energie en Klimaat.
De raad voor te stellen:
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.732.026,- ten
behoeve van het project ‘Transformatie kelders Biochron, huisvesting
CBK Rensenpark en herinrichting entreezone Rensenpark’ .
2. Het aanvullend benodigd krediet ten laste te brengen van het in de
Kadernota 2023 opgenomen krediet van € 14,6 mln. voor het opvangen
van exceptionele prijsstijgingen.
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de art.38 vragen van de
fractie van D66 over de omgekeerde vlaggen in de gemeente Emmen;
2. De raad te informeren.
1. Bijgevoegde overeenkomst aan te gaan met de firma Center Parcs, voor
het huren van 10 vakantiehuisjes op vakantiepark Parc Sandur te
Emmen voor de periode van 3 oktober 2022 tot en met 2 oktober 2023;
2. De vakantiehuisjes op Parc Sandur per 3 oktober 2022 in gebruik te
nemen ten behoeve van 60 opvangplekken voor Oekraïense
vluchtelingen;
3. De burgemeester machtigt de heer R. Wanders, wethouder Werk,
Inkomen en Gezondheid, om de overeenkomst namens de gemeente
Emmen te ondertekenen;
4. De kosten voor de huur ad € 196.207,24 excl. BTW te dekken uit de
normvergoeding die de gemeente ontvangt van het Rijk;\
5. De raad hierover schriftelijk te informeren middels bijgevoegde brief.
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Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 21 juni 2022
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

Zaaknr.

22.374

Wanders

Convenant Emmense
aanpak

1.

1711792022

Het Convenant Emmense aanpak bewindvoering (Eaanpak) aan te gaan met Houkes Bewindvoerders &
Zorgbeheer, Confidio Bewindvoering, Bewind&zo en Veen &
Veste Bewind en Budget;
2. De burgemeester machtigt de heer R. Wanders,
portefeuillehouder werk, inkomen en gezondheid om het
convenant te ondertekenen.

Besluit
openbaar
per
22 september
2022

