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Besluitenlijst
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 18 december 2018
VOLGNR.
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Van Oosterhout Besluitenlijsten horende bij de
vergadering van 11 december
2018 van burgemeester en
wethouders.
Van Oosterhout Uitvoeringsplan Veiligheid
2019 en Jaarplan Politie 2019
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Van Oosterhout Per 1-1-2019 geïndexeerde
bedragen voor politieke
ambtsdragers
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Van der Weide

Vaststelling bestemmingsplan
‘Nieuw-Weerdinge,
bedrijfswoningen Eerste
kruisdiep WZ’
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Van der Weide

Vaststelling bestemmingsplan
‘Emmen, Nijbracht (KFC) ‘

18
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Kleine

18

810

Kleine

Subsidievaststelling 2018
Drèents Liedtiesfestival
Regioprofiel We the North

VOORGESTELD BESLUIT

1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 onder de voorwaarde dat
uitvoering plaatsvindt binnen de beschikbare middelen.
2. De reserve Veiligheid in de komende bestuursperiode in te zetten en een en ander
via begrotingswijziging te regelen;
3. De raad te informeren over het Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 en het Jaarplan
Politie 2019.
1. De per 1 januari 2019 geldende bedragen voor politieke ambtsdragers van
gemeenten toe te passen, conform de circulaire van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 november 2018, kenmerk 20180000925709.
2. De leden van de raad middels bijgevoegde brief te informeren over de wijzigingen.
1 De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Nieuw-Weerdinge, bedrijfswoningen
Eerste Kruisdiep WZ” vervat in het GML- bestand IMRO.0114.2018023-B701 vast
te stellen.
2 De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan “Nieuw-Weerdinge,
bedrijfswoningen Eerste Kruisdiep WZ” vervat in het GML- bestand
IMRO.0114.2018023-B701 geen exploitatieplan vast te stellen.
1. De raad voor te stellen de Nota van Beantwoording zienswijze vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Emmen, Nijbracht (KFC)” vervat in
het GML-bestand “NL.IMRO.0114.2017010-B701” vast te stellen;
3. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan “Emmen, Nijbracht (KFC)” geen
exploitatieplan vast te stellen.
1. De subsidie aan Stichting REUR voor het jaar 2018 voor het Drèents Liedtiesfestival
vast te stellen op € 18.000,-.
1. Kennis te nemen van het Regioprofiel van de stedelijke cultuurregio 'We the
North';
2. De raad hierover te informeren.
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VOORGESTELD BESLUIT

Subsidieverlening
1. Aan Stichting OKCE voor 2019 subsidie te verlenen van maximaal € 891.748,--voor
onderwijsachterstandenbudget
de uitvoering van de voorscholen;
2019
2. Aan Stichting Peuterwerk voor 2019 subsidie te verlenen van maximaal
€ 2.726.995,--;
3. Aan het Openbaar Onderwijs Emmen voor 2019 subsidie te verlenen van maximaal
€ 50.000,--voor de uitvoering van de schakelklas.
4. De aanvraag van het Openbaar Onderwijs Emmen voor het overige deel af te wijzen.
Subsidieverlening GGD
1. GGD Drenthe voor de uitvoering van het landelijke programma “Geweld hoort
Drenthe inzake het programma
nergens thuis” voor 2018 een subsidie te verlenen van maximaal € 103.577,-;
“Geweld hoort nergens thuis”
2. GGD Drenthe voor de uitvoering van het landelijke programma “Geweld hoort
nergens thuis” voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal € 473.995,-;
3. In afwijking van de ASV de jaarlijkse voorschotsubsidie voor 2018 ineens uit te
betalen;
4. Voor 2018 een bedrag van € 25.000,- en voor de periode 2019 tot en met 2022
jaarlijks een bedrag van € 75.000,-; beschikbaar te stellen voor een projectleider
ten behoeve van het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis”.
5. De binnen het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen voor Vrouwenopvang
– Veilig Thuis- op te nemen in de begroting.
6. Dit via een begrotingswijziging te regelen.
Incidentele subsidie
1. Voedselbank Zuidoost- Drenthe voor het jaar 2018 incidenteel een extra subsidie
Voedselbank Zuidoost-Drenthe
van maximaal € 6.o00,- te verlenen ten behoeve van noodzakelijke investeringen;
2018
2. De middelen van € 6.000,- te dekken vanuit het beschikbare budget armoedebeleid
2018.
Vaststelling bestuursbegroting 1. De bestuurlijke doelstellingen 2019 vast te stellen.
2019 en
2. De bestuursbegroting 2019 en de meerjarenbestuursbegroting 2020-2023 vast te
meerjarenbestuursbegroting
stellen als het financieel kader voor het Openbaar Onderwijs Emmen.
2020- 2023
Uitvoering
1. De overeenkomst van opdracht voor de jaren 2019 en 2020 met het Meldpunt
antidiscriminiatievoorziening
Discriminatie Drenthe aan te gaan.
2. De dekking van de kosten € 39.660 ,-- van de overeenkomst als volgt te regelen: een
bedrag van € 20.238,- ten laste van de taakmutatie antidiscriminatiebureau en een
bedrag van €19.422,- ten laste van de vrijgevallen middelen raamovereenkomst
Sedna.3. Een en ander via begrotingswijziging te regelen.
Inspectierapport bestuurlijk
1. Kennis te nemen van bijgevoegd Inspectierapport “Specifiek onderzoek Bestuurlijk
handelen Stichting
handelen”.
Samenwerkingsverband 22-02 2. Het Inspectierapport ter kennisname te brengen van de raad.
PO
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Subsidieverlening
Welzijnsorganisatie Sedna
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Brief raad (uitstel
betalingsverplichting
Wildlands)
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1. De subsidies die vallen onder de beleidsregel Budgetsubsidiëring Dorpshuizen en
Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen en Jongerencentra voor het jaar
2019 tot een bedrag van € 1.105.782 te verlenen ;
2. De subsidieaanvragen voor het overige af te wijzen.
1. De Nota grondprijzen 2019 vast te stellen waarin o.a. wordt voorgesteld om:
- De prijzen van bepaalde kavels Oude Meerdijk bij te stellen
- De prijzen voor het overige gelijk te houden aan 2018
2. De raad te informeren.
1. Als standpunt in te nemen dat de gemeente geen voorstander is van het oprichten
van een intergemeentelijk asbestsaneringsbedrijf.
2. Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 38 RvO vragen van de fractie
SP over sanering asbestdaken.
3. De raad te informeren over de beantwoording.
1. In te stemmen met deelname aan de uitvoering van het Projectplan 'Alle Drentse
daken asbestvrij in 2024’ onder voorbehoud van de benodigde financiering.
2. Voor 2019 een bedrag van €58.505,- beschikbaar te stellen voor de gezamenlijke
uitvoeringskosten, de uitvoering van lokale activiteiten en bijkomende kosten.
3. Voor 2019 de financiële consequenties te betrekken bij berap-1 als
resultaatsbestemming van de vrijgevallen middelen 2018 Plan van aanpak
asbestdaken.
4. Voor 2020 en verder de benodigde middelen te betrekken bij de integrale afweging
inzake de investeringsagenda 2e tranche van maart 2019.
5. De raad te informeren.
1. Conform het advies van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften het
bezwaarschrift van bezwaarmaker 1 niet ontvankelijk te verklaren.
2. Conform het advies van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften het
bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 ontvankelijk te verklaren.
3. Conform het advies van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften het
bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 ongegrond te verklaren.
4. De motivering van het bestreden besluit aan te vullen.
5. Een dwangsom ad € 1.260,00 uit te keren.
6. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
1. In afwijking van de aanvraag Stichting Welzijnsorganisatie Sedna voor het jaar 2019
voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan
kwetsbare inwoners een subsidie van maximaal € 5.314.189, -. te verlenen;
2. De aanvraag voor het overige af te wijzen;
3. De raad hierover te informeren.
1. De als bijlage opgenomen brief, inzake een nadere toelichting op de geheimhouding
en de wensen en bedenkingenprocedure over het voorgenomen collegebesluit om
Wildlands uitstel van betalingsverplichtingen te verlenen, te verzenden aan de raad.
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Bezwaar tegen
evenementenvergunning
Jaarmarkt Esdoornlaan
Emmer-Compascuum
Tijdelijke sluiting woning
Spehornerbrink 119 te
Emmen

VOORGESTELD BESLUIT

1. Conform het advies van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften het bezwaarschrift van
bezwaarmaker tegen het besluit om een evenementenvergunning te verlenen voor het evenement
‘Jaarmarkt’ Esdoornlaan Emmer-Compascuum op 9 september 2018 niet-ontvankelijk te verklaren.
1. De woning aan Spehonerbrink 119 te Emmen van 14 december 2018 tot 14 maart 2019 te sluiten.
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behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
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BESLISSING

Pilot begeleid kamer wonen 1. De pilot begeleid kamer wonen zoals uitgevoerd door Stichting
– Stichting Catch Veilig/
Catch Veilig/hoofdaanbieder AtHome First niet te verlengen.
AtHome First
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