Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 29 juni 2021
VOLGNR.
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VOORGESTELD BESLUIT
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Van Oosterhout
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Deze besluitenlijsten vast te stellen.
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Otter

Vaststellen besluitenlijsten
college 22 juni 2021
Sloop voormalige OBS De
Kubus Laan van het Kinholt
187-189 Emmen

1.

De voormalige OBS de Kubus aan Laan van het Kinholt 187-189 Emmen
te slopen;
De sloopkosten van € 151.000 te dekken uit de reserve boekwaarden
gebouwen;
De ondergrond na de sloop over te dragen naar strategische gronden;
Een en ander door middel van een begrotingswijziging te regelen
De subsidie aan Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark voor
het jaar 2020 voor de uitvoering van het Masterplan 2017-2027 vast te
stellen op € 32.343,- (incl. BTW).
Met gebruikmaking van de hardheidsclausule in de ASV de te laat
ingediende aanvraag in behandeling te nemen;
De Stichting Welzijnsorganisatie Sedna een subsidie voor 2021 voor het
beheer van (welzijns)gebouwen te verlenen van maximaal € 91.528,-;
In afwijking van de ASV de subsidie in twee termijnen uit te betalen.
Het convenant ‘Wet wijziging implementatie woonplaatsbeginsel’
Jeugdwet aan te gaan.
De burgemeester machtigt wethouder Kleine om het convenant namens
de gemeente Emmen te ondertekenen.
De subsidie aan Cosis voor het jaar 2018 voor het inloophuis GGZ vast
te stellen op € 158.065,-;
De subsidie aan Cosis voor het jaar 2019 voor het inloophuis GGZ vast
te stellen op € 159.646,-.
De subsidie aan Leger des Heils voor het jaar 2018 voor
maatschappelijk opvang vast te stellen op € 1.319.931,-;
De subsidie aan Leger des Heils voor het jaar 2019 voor
maatschappelijke opvang vast te stellen op € 1.333.403,-;

1973192021

21.409

Kleine

21.410

Otter

21.411

Kleine

Subsidievaststelling 2020
Stichting De Hondsrug
UNESCO Global Geopark
Subsidieverlening Sedna voor
beheer (welzijns)gebouwen
2021
Ondertekenen convenant
woonplaatsbeginsel Jeugdwet

2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.
1.
2.

21.412

21.413

Kleine

Kleine

Subsidievaststelling 2018 en
2019 Cosis – inloophuis GGZ

1.

Subsidievaststelling
maatschappelijke opvang
2018, 2019 en 2020 Leger des
Heils

1.

2.

2.

Corsa
BW

1736452021
1599982021

1994942021

2073262021

1989942021

21.414

Kleine

Subsidievaststelling 2018,
2019 en 2020 GGZ Drenthe
OGGz

21.415

Kleine

OZB-aanslag 2021 Vakcollege
Esdal Campus

21.416

Wanders

Beleidsregels en Verordening
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening 2021

21.417

Van der Weide

Tegemoetkoming
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Samenvoeging van openbare
basisscholen de Viersprong,
de Spil en de Planeet

3. De subsidie aan Leger des Heils voor het jaar 2020 voor
maatschappelijke opvang vast te stellen op € 1.420.037,03.
1. De subsidie aan GGZ Drenthe voor het jaar 2018 voor OGGz vast te
stellen op € 150.506,-.
2. De subsidie aan GGZ Drenthe voor het jaar 2019 voor OGGz vast te
stellen op € 152.011,-.
3. De subsidie aan GGZ Drenthe voor het jaar 2020 voor OGGz vast te
stellen op € 153.531,11.
1. In afwijking van het verzoek van het Esdal College d.d. 4 juni 2021 om
een volledige vergoeding voor de OZB-aanslag (gebruikersdeel) 2021 ad
€ 18.402,84 voor het nieuwe Vakcollege, locatie Oosterstraat 82, alleen
dat deel te vergoeden dat gerelateerd kan worden aan een door de
gemeente bekostigde voorziening in de onderwijshuisvesting ad €
14.469,12.
1. De Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente
Emmen 2021 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de Verordening schuldhulpverlening gemeente
Emmen 2021 vast te stellen.
3. De adviesraden conform bijgesloten bijlage terugkoppeling te geven
over de gegeven adviezen.
4. De raad te informeren over de beleidsregels door middel van bijgesloten
aanbiedingsbrief.
1. De huur van het 1e en 2 e kwartaal tot 5 juni van de
amateursportorganisaties volledig kwijt te schelden voor wat betreft
gebruiksgebonden verhuur (binnensport);
2. De huur van het 1e en 2e kwartaal van de amateursportorganisaties voor
75% kwijt te schelden voor wat betreft niet-gebruiksgebonden verhuur
(buitensport);
3. De inkomstenderving als gevolg van besluitpunt 1 en 2 te verhalen op de
rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
COVID-19 (TVS Q-1 en Q-2 2021);
4. Het eventueel nadeel dat ontstaat door wijzigingen in de voorwaarden
of door overschrijding van de regeling als ‘achtervang’ te dekken ten
laste van de reserve corona;
5. Akkoord te gaan met bijgevoegde brief aan de
amateursportorganisaties.
1. Het voornemen uit te spreken om de openbare basisscholen de
Viersprong, de Spil en de Planeet in Klazienaveen per 1-8-2022 samen
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te voegen en deze te huisvesten in de nieuwbouw bij het Esdal College in
Klazienaveen;
De medezeggenschapsraden van de drie betreffende scholen het verzoek
tot samenvoeging en verhuizing ter instemming cq. advies voor te
leggen.
De in bijlage 1 genoemde medewerkers te benoemen in de functie van
bovenschools directeur voor Openbaar Onderwijs Emmen per 1
augustus 2021.
Het functieboek voor Openbaar Onderwijs Emmen vast te stellen en per 1
augustus 2021 van toepassing te verklaren.
Procedure vast te stellen om te komen tot inpassing van het oude naar het
nieuwe functieboek.
In te stemmen met de door AREA Reiniging uitgebrachte
productbegroting.
De opgelegde taakstelling van € 100.000 in te vullen per 2022 op het
onderdeel grofvuil.
De in te vullen taakstelling in 2021 van € 100.000,- eenmalig te dekken
uit de reserve Corona.
Een en ander middels begrotingswijziging te regelen.
Ten aanzien van bijlage 1 geheimhouding op te leggen aan het college op
grond van artikel 55 Gemeentewet en artikel 10 lid 2b van de Wet
openbaarheid van bestuur.
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