Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 1 juni 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.101

Van Oosterhout

1.

Deze besluitenlijsten vast te stellen.

1702362021

21.352

Rink

Vaststellen besluitenlijst
college 25 mei 2021
Verlenen
transformatiesubsidie
Hoofdstraat 126

1.

1568772021

21.353

Otter

Aanvrager voor het uitvoeren van een transformatie van vastgoed
gelegen Hoofdstraat 126 te Emmen, met bestemming detailhandel naar
een bestemming wonen passend binnen de omgevingsvisie Emmen
Centrum, een transformatiesubsidie uit het Binnenstadfonds van
maximaal € 50.638,- te verlenen.
Het subsidiebedrag 100% te bevoorschotten.
Het jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020 vast te
stellen.
Het jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020 aan de
inspectie van het onderwijs toe te zenden.
De raad over het jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020
te informeren.
Toestemming te verlenen aan de eigenaren van de bedrijfskavel
kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 16297, voor de
overdracht van deze bedrijfskavel.
In te stemmen met de afstanddoening van de bouwplicht in de akte van
levering van de onder 1 genoemde bedrijfskavel.
De subsidie aan Stichting Promotie Emmen voor het jaar 2020 voor de
uitvoering van de toeristische informatievoorziening vast te stellen op
€ 163.060,-.
De subsidie aan Het Drentse Veenland voor het jaar 2020 vast te stellen
op € 19.157,56.
De te veel betaalde subsidie van € 3.612,44 terug te vorderen.
Positief advies te geven aan Stichting Viviani m.b.t. de fusie van
basisscholen De Braakhekke met De Triangel, beiden te EmmerCompascuum.

Jaarverslag toezicht en
handhaving kinderopvang
2020

2.
1.
2.
3.

21.354

Otter

Toestemming overdracht
onbebouwde bedrijfskavel

1.
2.

21.355

Kleine

Subsidievaststelling 2020
Stichting Promotie Emmen

1.

21.356

Kleine

Vaststelling subsidie Stichting
het Drentse Veenland 2020

1.

21.357

Kleine

Advies fusie basisscholen De
Braakhekke met De Triangel
te Emmer-Compascuum

2.
1.

Corsa
BW

1493562021

1596272021

1632622021
1630912021
1170182021

21.359

Wanders

Samenwerkingsovereenkomst
uitvoering LVV Groningen en
pilot satellietlocatie Emmen

1.

De Samenwerkingsovereenkomst uitvoering LVV Groningen en pilot
satellietlocatie Emmen aan te gaan met de gemeente Groningen.
2. De burgemeester machtigt wethouder Wanders om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren.

1661992021

21.360

Van der Weide

1.

1629792021

21.361

Van der Weide

21.363

Otter

Beantwoorden vragen art 38
RvO over opgevoerde
snorfietsers
Beantwoording motie
Bevordering biodiversiteit
Reactie op Accountantsverslag
2020 en op auditcommissie
t.a.v. jaarrekening 2020

De vragen art 38 RvO van dhr. Oldenbeuving van de raadsfractie CDA
over opgevoerde snorfietsers te beantwoorden.
2. De raad te informeren.
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de motie vergroten
biodiversiteit.
1. De brief aan de raad, waarin een reactie wordt gegeven op het
Accountantsverslag 2020 van BDO Audit & Assurance B.V., vast te
stellen.
2. Kennis te nemen van het advies van de Auditcommissie over de
jaarstukken 2020.
3. De brief aan de raad, waarin een reactie wordt gegeven op het advies van
de Auditcommissie over de jaarstukken 2020, vast te stellen.

1611192021
1639882021

Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 11 mei 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.321

Van der Weide

Samenwerking
Noordelijke
Vechtstromen, evaluatie
bestuursakkoord 2017 en
Bestuursakkoord 20212027

1.

Kennis te nemen van de rapportage “Evaluatie bestuursakkoord
2017-2020” Samenwerking Noordelijke Vechtstromen.
2. Het “Bestuursakkoord 2021-2027, Focus en ruimte” met de
partners in de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen aan te
gaan.
3. De burgemeester machtigt wethouder van der Weide het
Regionaal Bestuursakkoord te ondertekenen.
4. De raad te informeren over de evaluatie en het nieuwe
bestuursakkoord door middel van de bijgevoegde brief.

Corsa
BW
1322422021

Besluit
openbaar
per
1 juni 2021

Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 18 mei 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.336

Van der Weide

Rapportage en vervolg
pilot bodemdaling
Nieuw-Amsterdam e.o.

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van Fugro.
2. In te stemmen met de ontwikkeling van een servicepunt
bodemdaling, samen met andere betrokken overheden.
3. Onderzoek te laten doen naar de ernst en omvang van de
gebouwschades in het pilotgebied.
4. Trillingsonderzoek te laten uitvoeren.
5. Te onderzoeken of zwaar verkeer kan worden gereduceerd op
de straat Kanaal Zuidzijde in het pilotgebied, voor zover geen
bestemmingsverkeer.
6. Het college nader te rapporteren over de vraag hoe de teams
VLO en TNH hun taken afstemmen op de uitkomsten van deze
pilot.
7. Het college nader te adviseren over het effect van bodemdaling
op het beheer van gemeentelijke infrastructuur.
8. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.

Corsa
BW
1526582021

Besluit
openbaar
per
20 mei ‘21

