Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 5 juli 2022
VOLGNR.
22.101

PORTEFEUILLE
Van Oosterhout

22.376

Van der Weide

OMSCHRIJVING
Vaststellen besluitenlijsten
college 21 juni 2022
Beslissing op bezwaar
betreffende verleende
omgevingsvergunning en
ontheffing geluidhinder
(behorende bij de verleende
evenementenvergunning)
voor de Zomerkermis aan de
Vreding te Emmen

VOORGESTELD BESLUIT
1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.
1.

2.

3.
4.

5.
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Otter

Herbevestiging koers
Dimpactprogramma
Beyond23

1.

2.

Conform het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften de bezwaarschriften van drie omwonenden tegen
het besluit van 4 juni 2021 een omgevingsvergunning en een
ontheffing geluidhinder voor de zomerkermis te verlenen,
ontvankelijk te verklaren;
Conform het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften deze bezwaarschriften gegrond te verklaren
vanwege motiveringsgebreken in de ontheffing geluidhinder en in
de omgevingsvergunning;
In afwijking van het advies van Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften het de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’ niet
nader te motiveren;
Conform het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften de motivering voor de ontheffing geluidhinder en
de activiteit ‘handelen in strijd met het bestemmingsplan’ aan te
vullen;
Conform het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften de omgevingsvergunning en ontheffing
geluidhinder voor het overige in stand te laten (evenals de verleende
evenementenvergunning).
De door Dimpact ingezette koers naar de ontwikkeling van een op
Common Ground gebaseerd ict-platform, zoals vastgelegd in de
Dimpact-notitie ‘Ontwikkelingen en vervolg programma Beyond23’,
te herbevestigen.
Hierbij als randvoorwaarde te stellen dat het nieuwe ict-platform
qua configuratiemogelijkheden dezelfde flexibiliteit biedt voor
procesinrichting en dienstverlening als het huidige zaaksysteem.
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Vaststelling wijzigingsplan
“Weerdinge, Dorpsstraat 29’’
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Vaststelling bestemmingsplan
"Weiteveen, Veltmanlaan
27B"
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Verkoopovereenkomst
Gastenhuis
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Vaststelling subsidie Stichting
het Drentse Veenland 2021
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Schrik

Subsidieverlening 1/3 regeling
Stichting Tenniscentrum
Emmen
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Rink

Subsidieverlening Growing
Emmen 2022-2024

3. Dit besluit in het tweede kwartaal van 2023, op basis van een
onderzoek naar mogelijke alternatieven en een evaluatie van de
stand van zaken van het nieuwe Dimpact ict-platform op dat
moment, te heroverwegen.
1. Het wijzigingsplan “Weerdinge, Dorpsstraat 29” met
planidentificatienummer “NL.IMRO.01142021054-W701” vast te
stellen;
2. Bij het wijzigingsplan “Weerdinge, Dorpsstraat 29” met
planidentificatienummer “NL.IMRO.01142021054-W701” geen
exploitatieplan vast te stellen.
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Weiteveen,
Veltmanlaan 27B; NL.IMRO.0114.2021034-B701" vast te stellen;
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan "Weiteveen,
Veltmanlaan 27B; NL.IMRO.0114.2021034-B701" geen
exploitatieplan vast te stellen.
1. De uitgifteovereenkomst (bijlage 1) met Amvest LCF Custodian B.V.
aan te gaan.
2. De burgemeester machtigt de heer J. Otter, wethouder Financiën,
Wonen, Handhaving en Organisatie, de overeenkomst te
ondertekenen.
1. In afwijking van de verlening de subsidie aan Het Drentse Veenland
voor het jaar 2021 voor de activiteiten van Stichting het Drentse
Veenland en administratieve ondersteuning van het Van Gogh huis
vast te stellen op € 16.500,-.
2. De te veel betaalde subsidie van € 3.500,- terug te vorderen.
1. Stichting Tennis Centrum Emmen in het kader van de 1/3 regeling
voor het vervangen en verduurzamen van de blaashal een subsidie
van maximaal € 25.000,- te verlenen;
2. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Emmen 2017 (hierna: ASV) de subsidie aan Stichting
Tenniscentrum Emmen in één termijn uit te betalen;
3. Een geldlening te verstrekken aan Stichting Tenniscentrum Emmen
van maximaal € 25.000,- op basis van annuïteiten met een looptijd
van 25 jaar en een rente van 1,25%;
4. Beslispunt 1 door middel van een begrotingswijziging te regelen.
1. Stichting Growing Emmen voor een periode van twee jaar (5 juli
2022-1 juli 2024) een subsidie van twee keer € 35.000 (maximaal
€ 70.000) te verlenen voor het versterken en innoveren van het
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Beslissing op bezwaar
verkeersmaatregelen
Stroetweg
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Verantwoordingsbrief aan de
raad inzake ENSIA 2021
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Aankoop landbouwgrond
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MKB en dit ten laste van de reserve economische
structuurversterking te brengen;
In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Emmen 2017 de te verlenen subsidie in vier termijnen van een half
jaar uit te betalen;
Een en ander via een begrotingswijziging te regelen
Het bezwaarschrift, ingediend namens zes bewoners die niet wonen
aan de Stroetweg of in een van de hoekwoningen ervan, tegen het
besluit van 20 december 2021 om geen parkeerverboden in te
stellen en om geen éénrichtingsverkeer in de Stroetweg in te stellen,
overeenkomstig het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften, niet-ontvankelijk te verklaren;
Het bezwaarschrift, ingediend namens acht bewoners van de
Stroetweg en de hoekwoningen ervan, tegen het besluit van 20
december 2021 om geen parkeerverboden in te stellen,
overeenkomstig het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren;
Het bezwaarschrift, ingediend namens acht bewoners van de
Stroetweg en de hoekwoningen ervan, tegen het besluit van 20
december 2021 om geen éénrichtingsverkeer in de Stroetweg in te
stellen, overeenkomstig het advies van de Commissie van Advies
voor de Bezwaarschriften, gegrond te verklaren;
Af te wijken van het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften voor wat betreft de voorgestelde rijrichting van
het in te stellen éénrichtingsverkeer op de Stroetweg en
éénrichtingsverkeer in te stellen van de Huizingsbrinkweg richting
de Ermerweg;
Het primaire besluit van 20 december 2021 te herroepen en het
bijgevoegde “Verkeersbesluit beslissing op bezwaar
verkeersmaatregelen Stroetweg te Emmen” vast te stellen en
bekend te maken.
De raad middels bijgaande brief te informeren over de uitkomsten
van het verantwoordingsproces ENSIA (Eenduidige Normatiek
Single Information Audit) 2021.
Een perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Emmen,
sectie S, nummer 112, groot 5.14.00 ha aan te kopen tegen een
koopsom van € 270.000,00 plus € 7.500,-- voor de aankoopkosten.
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DTZ jaarplan 2022 en DTZ
jaarverslag 2021
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Locatie Brandweer West i.r.t.
Didam-arrest
Meervoudig onderhandse
aanbesteding Wmo
Woningaanpassing
bouwkundig
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Eindafrekening RSP
Bereikbaarheid Emmen-West
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Aanvraag
voorbereidingskrediet
ontwikkeling Westflank
Valtherlaan
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Aankondiging
informatiebijeenkomst en Cdiscussie Rensenpark

2. Ten behoeve van deze aankoop een krediet beschikbaar te stellen
van € 277.500,- en de bijhorende kapitaallasten van ad. € 3052,00
te dekken uit het “Aankoopbudget gronden”.
3. De overige exploitatie-opbrengsten en lasten die met deze aankoop
samenhangen ten laste te brengen van het budget NIEGG en
overige gronden.
4. Beslispunt 2 via een begrotingswijziging te regelen.
1. Kennis te nemen van het DTZ jaarplan 2022 en het DTZ jaarverslag
2021.
2. Het DTZ jaarplan 2022 en het DTZ jaarverslag 2021 middels
bijgaande brief ter informatie aan te bieden aan de raad
1. De bouwmogelijkheden op locatie Brandweer-West conform
gebiedsvisie te publiceren via officielebekendmakingen.nl.
1. Te starten met een aanbestedingsprocedure voor “Werkzaamheden
in het kader van de Wmo, grote en kleine woningaanpassingen met
een bouwkundige component”;
2. In afwijking van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid te
kiezen voor de vorm van meervoudig onderhands aanbesteden;
3. In afwijking van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid te
kiezen voor 2,5 % Social Return on Investment(SROI);
4. Aan te besteden op beste prijs-kwaliteitsverhouding en de
verhouding te bepalen op 60% prijs en 40% kwaliteit.
1. De slottermijn van € 526.666 voor het RSP Bereikbaarheidsproject
Emmen-West uit te betalen aan de provincie Drenthe.
2. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
hierover middels bijgaande brief te informeren.
1. De voorbereiding voor het project Westflank Valtherlaan ten
behoeve van een woonzorg gebouw met ca. 66 eenheden te starten.
2. Voor de planontwikkeling een voorbereidingskrediet van € 55.000,exclusief BTW beschikbaar te stellen.
3. Beslispunt 2 via een begrotingswijziging te regelen.
4. De voorgenomen verkoop van deze locatie ten behoeve van een
maatschappelijke functie en bijbehorende doelgroepen te
publiceren.
1. Een brief met de aankondiging van een informatiebijeenkomst over
het Rensenpark te verzenden aan de raad.
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Wanders

Huur kookunits ten behoeve
van opvang Oekraïense
vluchtelingen

1.

In afwijking van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
de opdracht voor de huur van kookunits te verstrekken aan
Mobielekeuken.nl.
2. De kosten te dekken uit het normbedrag die het Rijk hiervoor
beschikbaar heeft gesteld.
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