Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 30 augustus 2022
VOLGNR.
22.101

PORTEFEUILLE
Van Oosterhout

22.422

Van der Weide

22.423

Otter

OMSCHRIJVING
Vaststellen besluitenlijsten
college 12 juli 2022 en de
zomerverzamellijst van 2022
(periode 20 juli t/m 26
augustus)
Vaststelling wegenlegger na
zienswijze procedure
Grondexploitatie Centric
locatie

VOORGESTELD BESLUIT
1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

Zaaknr.

1. Het gewijzigde ontwerp van de wegenlegger voorlopig vast te stellen.
2. Na vaststelling van het ontwerp deze door te zenden naar het college
van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe voor definitieve
vaststelling.
1. De raad voor te stellen de grondexploitatie 'Weerdingerstraat-Centric
locatie' vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om voor de werkzaamheden hiervoor een
uitvoeringskrediet van € 1.402.180,- exclusief BTW beschikbaar te
stellen en deze te dekken uit de voorgenomen grondverkoop.
3. Het verwachte nadelig resultaat van € 51.432,- te dekken uit de
getroffen voorziening “grondvoorraad” onderdeel “WeerdingerstraatCentric-locatie”.
4. Voor de als bijlage opgenomen grondexploitatie 'WeerdingestraatCentric locatie’ op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 5.1
lid 2 onder b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen aan
het college.
5. Voor de grondexploitatie 'Weerdingestraat-Centric locatie’ op basis van
artikel 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 onder
b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen aan de
raadscommissie en de raad.
6. De raad voor te stellen de door het college op basis van artikel 25 lid 2
opgelegde geheimhouding voor de grondexploitatie 'WeerdingestraatCentric locatie’ te bekrachtigen op basis van artikel 25 lid 3
Gemeentewet.
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Van der Weide

Vaststellen subsidieregeling
updaten blokverwarming
Kaders rondom inzetten
krediet exceptionele
prijsstijgingen
Vaststelling
transformatiesubsidie
Noordeind 97
Vragen ex artikel 38 RvO van
de VVD-fractie over kosten
Rensenpark 2018-2021
Vaststelling bestemmingsplan
Erica, De Welhaak
(woningbouwlocatie)

1.

Vaststelling bestemmingsplan
Erica, Verlengde Vaart ZZ
tussen nrs 161 en 163

1.

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

2.
22.430

Van der Weide

Vaststelling bestemmingsplan
Schoonebeek, Europaweg 186,
187 en 188

1.
2.

22.431

Otter

Grondexploitatie Valtherlaan

1.
2.
3.
4.

Bijgevoegde “Subsidieregeling updaten blokverwarming” vast te
stellen.
De voor te stellen procedure rondom inzetten krediet exceptionele
prijsstijgingen vast te stellen
De raad hierover te informeren.
In afwijking van de verleende subsidie, de transformatiesubsidie aan A.
Klein voor Noordeind 97 in Emmen vast te stellen op € 81.766,09.
De te veel betaalde subsidie van € 5.458,91 terug te vorderen.
De vragen van de fractie van de VVD op basis van artikel 38 RvO over
de kosten voor het Rensenpark 2018- 2021 te beantwoorden.
De raad te informeren over dit antwoord.
De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Erica, De Welhaak
(woningbouwlocatie)” met planidentificatienummer
“NL.IMRO.0114.2021047-B501” vast te stellen.
De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan “Erica, De Welhaak
(woningbouwlocatie)” geen exploitatieplan vast te stellen.
De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Erica, Verlengde Vaart ZZ
tussen nrs 161 en 163” met planidentificatienummer
“NL.IMRO.0114.2021052-B701” + hogere grenswaarde geluid vast te
stellen.
De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan “Erica, Verlengde Vaart
ZZ tussen nrs 161 en 163” geen exploitatieplan vast te stellen.
De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Schoonebeek, Europaweg
186, 187 en 188” met planidentificatienummer
‘NL.IMRO.0114.2021044-B701’ vast te stellen.
De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan “‘Schoonebeek,
Europaweg 186, 187 en 188” geen exploitatieplan vast te stellen.
De raad voor te stellen de grondexploitatie 'locatie Valtherlaan' vast te
stellen.
De raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van €289.000,beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de verwachte opbrengsten.
Voor de als bijlage I opgenomen grondexploitatie 'locatie Valtherlaan'
op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 onder b van
de Wet open overheid geheimhouding op te leggen aan het college.
Voor de grondexploitatie 'locatie Valtherlaan' op basis van artikel 86 lid
2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet
open overheid geheimhouding op te leggen aan de raadscommissie en
de raad.
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Samenwerkingsovereenkomst
We The North 2022-2024
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Ledenraadpleging
arbeidsvoorwaardennota
2023

1.

Verlenen subsidie aan
Wildlands voor herinrichten
Kompasplein
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Verdaging schriftelijke vragen
ex. art. 38 RvO D66 Emmen;
Schriftelijke vragen omtrent
protestvlaggen op
gemeentelijke eigendommen

1.

De raad voor te stellen de door het college op basis van artikel 25 lid 2
van de Gemeentewet de geheimhouding voor de grondexploitatie
'locatie Valtherlaan' te bekrachtigen op basis van artikel 25 lid 3
Gemeentewet.
Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst We The North voor de
periode 2022-2024 aan te gaan;
De burgemeester machtigt mevrouw D. Leal, wethouder Jeugd,
Onderwijs, Welzijn en Cultuur, om de samenwerkingsovereenkomst We
The North te ondertekenen;
Aan de provincie Groningen een subsidie te verlenen voor We The
North van € 50.000, - voor 2022;
In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen
2017 (hierna: ASV) de subsidie jaarlijks in één termijn uit te betalen;
Aan de teamleider Economie mandaat te verlenen de subsidies voor
2023 en 2024 te verlenen en de subsidies voor 2022, 2023 en 2024 vast
te stellen.
In te stemmen met de uitgangspunten van de
conceptarbeidsvoorwaardennota 2023;
De gemeentesecretaris te verzoeken om de VNG, middels de aangegeven
wijze, te informeren dat wordt ingestemd met de
conceptarbeidsvoorwaardennota 2023.
Aan Wildlands Adventure Zoo Emmen B.V. conform bijgaande
subsidiebeschikking (bijlage 4) een incidentele subsidie van maximaal
€ 250.000,- te verlenen voor het herinrichten van het Kompasplein.
Met toepassing van artikel 2, tweede lid, van Algemene
subsidieverordening gemeente Emmen 2017 (hierna: ASV) de ASV van
toepassing verklaren.
In afwijking van de ASV een voorschot van 90% (€ 225.000,-) te
verstrekken en de resterende 10% bij vaststelling van de subsidie, als
aan alle in de subsidieverleningsbeschikking genoemde verlichtingen is
voldaan, uit te betalen;
Deze subsidie te dekken uit het budget “bijdrage Wildlands
Kompasplein RSF fonds” als onderdeel van het integraal
uitvoeringsplan Regiostad Emmen.
De vragensteller en de raad te informeren dat de schriftelijke
beantwoording van de vragen niet binnen 30 dagen kan plaatsvinden.
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