Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 22 juni 2021
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Vaststellen besluitenlijsten
college 15 juni 2021
Aanvraag Regiostedenfonds
bij provincie Drenthe
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Subsidievaststelling
Compenta - Cultuureducatie
met Kwaliteit 2020
Subsidieverlening
Slachtofferhulp 2021

Stimuleringsregeling Dorpen
en Wijken;
Voorjaarstender 2021

Deze besluitenlijsten vast te stellen.

Corsa
BW
2003412021

Een subsidieverzoek Regiostedenfonds bij de provincie Drenthe in te
dienen gericht op “Verbeteren fietsbereikbaarheid Emmen Centrum”,
“Verbeteren Hart van de Binnenstad” en “Ontwikkelen Emmen
Centrum”.
2. Deze subsidie bij verkrijgen in principe als volgt aan te wenden:
“Verbeteren fietsbereikbaarheid Emmen Centrum” € 1,45 miljoen,
“Verbeteren Hart van de Binnenstad” € 1,85 miljoen en “Ontwikkelfonds
Emmen Centrum” € 1,25 miljoen.
3. De raad middels bijgaande brief te informeren over deze aanvraag en de
voorgenomen aanwending van deze nog te verkrijgen middelen.
4. De financiële uitwerking van dit voorstel te betrekken bij voorbereiding
begroting 2022.
1. De subsidie aan Compenta voor het jaar 2020 voor de uitvoering van
Cultuureducatie met Kwaliteit vast te stellen op € 59.191,-.

1717422021

1.

In afwijking van de subsidieaanvraag aan Slachtofferhulp Nederland
voor 2021 een subsidie te verlenen van maximaal € 22.307,59 voor het
bieden van hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongelukken en
misdrijven;
2. De aanvraag van Slachtofferhulp Nederland voor het overige af te
wijzen;
3. In afwijking van de ASV 2017 de subsidie ineens uit te betalen.
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1.

1962312021

1.

Aan Stichting kinderboerderij Beatrixhoeve subsidie te verlenen van
maximaal €6.625,- voor het vernieuwen van het binnenplein en
stalruimtes op de kinderboerderij.
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21.397

Van der Weide

Intentieverklaring
informatiepunt
sporthulpmiddelen

21.398

Van der Weide

Vaststelling bestemmingsplan
'Emmen, Emmerweg 145'

21.399

Van der Weide

Exploitatieovereenkomst
gezondheidscentrum in Erica

2. Hiervan €3.312,50 te verlenen in het kader van de provinciale
subsidieregeling Dorpsinitiatieven.
3. Aan Centrumgroep Zwartemeer subsidie te verlenen van maximaal
€2.160,- voor de aanschaf van fairy bells voor het centrumgebied.
4. Hiervan €1.080,- te verlenen in het kader van de provinciale
subsidieregeling Dorpsinitiatieven.
5. Aan de stichting Werkgroep vrijwilligers Nieuw Dordrecht subsidie te
verlenen van maximaal €25.650,- voor verbouwen van het oude
koetshuis op de algemene begraafplaats tot opslag- en bezoekersruimte.
6. Hiervan €12.825,- te verlenen in het kader van de provinciale
subsidieregeling Dorpsinitiatieven.
7. De subsidies van totaal €34.435,- waarvan €17.217,50 in het kader van
de provinciale subsidieregeling Dorpsinitiatieven, te dekken uit de
Reserve Stimuleringsfonds dorpen en wijken.
8. De dekking ad 7 middels een begrotingswijziging te regelen.
9. In afwijking van de ASV 2017 de te verlenen subsidies hoger dan
€10.000,- voor 90% als voorschot uit te betalen en dit in één termijn te
doen.
1. De intentieverklaring regionaal informatiepunt sporthulpmiddelen aan
te gaan met Stichting Treant Zorggroep
2. De burgemeester machtigt portefeuillehouder R. van der Weide de
intentieverklaring te ondertekenen.
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Emmen, Emmerweg 145’
met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2021009-B701’
ongewijzigd vast te stellen.
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan ‘Emmen, Emmerweg
145’ geen exploitatieplan vast te stellen.
1. De ontwikkeling van een gezondheidscentrum in Erica mogelijk te
maken.
2. Voor deze ontwikkeling een procedure te starten om de bestemming te
wijzigen.
3. Voor deze ontwikkeling de bijgevoegde anterieure
exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemers aan te gaan met als
belangrijkste doelen:
a. De ambtelijke kosten die worden gemaakt door de gemeente te
verhalen op de initiatiefnemers.
b. De gemeente twee groenstroken aan de initiatiefnemers te laten
verkopen en één groenstrook te laten verhuren.
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Verlenen van
optieovereenkomst aan VDG
property Development BV
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Mental coaching Kidslife
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Ondertekenen nieuwe
Achtervangovereenkomst
Waarborgfonds Sociale
Woningbouw
Beantwoording vragen ex
artikel 38 Reglement van Orde
over bepaling 'slecht
levensgedrag'
Lidmaatschap seniorenraad
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Afspraken te maken onder welke voorwaarden de
initiatiefnemers de voorzieningen van openbaar nut op en in de
openbare ruimte aanleggen.
De burgemeester machtigt wethouder Van der Weide de overeenkomst
met de initiatiefnemers aan te gaan.
Optie tot verkoop van een bouwkavel op Bedrijvenpark A37 te verlenen
aan VDG property Development BV.
In afwijking van de optievoorwaarden de optie te verlenen voor 6
maanden en hiervoor geen optievergoeding in rekening te brengen.
Deel te nemen aan de aanbesteding GT Mobiele Communicatie 3 in
VNG verband, waarbij het college de VNG mandaat /volmacht verstrekt
om deze aanbesteding, inclusief de gunningsbeslissing namens de
gemeente Emmen te doen.
Het college mandateert de teamleider Informatie Technologie (ICT) om
de nadere overeenkomst Mobiele Communicatie 3 aan te gaan.
De burgemeester machtigt de teamleider Informatie Technologie (ICT)
om namens de gemeente Emmen het aanmeldingsformulier
‘Gemeenten’ GT Mobiele Communicatie 3 en de nadere overeenkomst
Mobiele Communicatie 3 te ondertekenen.
Het college na de gunning te informeren over de omvang van het
financieel resultaat.
Mental coaching als onderdeel van het programma Kidslife voor de
periode tot 31 juli 2022 te ondersteunen.
Hiervoor incidenteel een bedrag van € 16.000, - beschikbaar te stellen
vanuit het budget brede school activiteiten.
Hiervoor aan Samen Sterk Zorg een opdracht te verstrekken.
Een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan met het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw met ingang van 1 augustus 2021.
De burgemeester machtigt wethouder J. Otter om de nieuwe
achtervangovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente.
Kennis te nemen van de vragen die de raadsfractie D66 heeft gesteld op
grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, ten aanzien van de
APV-bepaling ‘slecht levensgedrag’ en deze te beantwoorden conform
bijgaand schrijven.
Betrokkenen op voordracht van de Seniorenraad te benoemen als lid van
de Seniorenraad.
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Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 22 juni 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE
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OMSCHRIJVING
Subsidie circulair
kunstgrasveld voetbalvereniging EHS’85
Toepassen 1/3-Regeling
t.b.v. voetbalvereniging
EHS ’85

VOORGESTELD BESLUIT
1.

EHS’85 een subsidie van maximaal €15.000 te verstrekken om
innovatieve ontwikkelingen in Emmen te stimuleren.
2. De subsidie te dekken uit het budget Stedenbeleid en Innovatie.
1. Een subsidie te verlenen van maximaal € 19.000 aan
voetbalvereniging EHS’85 te Emmerschans;
2. Voetbalvereniging EHS’85 een geldlening te verstrekken van
maximaal € 19.000.
3. Beslispunt 1 door middel van een begrotingswijziging te regelen.
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