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Besluitenlijst
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 5 februari 2019
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

19

101

19

157

Van Oosterhout Besluitenlijsten horende bij de
vergadering van 29 januari
2019 van burgemeester en
wethouders.
Van Oosterhout Wijziging portefeuilleverdeling
college

19

158

Otter

19

159

Otter

19

160

Otter

19

161

Otter

Uitgangspunten herzieningen
grondcomplexen jaarrekening
2018
Masterplanning 2019
(Planning & control-cyclus)
Opdrachtformulering
Programma
Toekomstbestendig Angelslo

Toestemming
statutenwijziging Stichting
Dorpshuis De Klink

VOORGESTELD BESLUIT

1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

1. De gewijzigde portefeuilleverdeling van het college vast te stellen met als
ingangsdatum 5 februari 2019.
2. De raad te informeren.
1. De uitgangspunten in de notitie 'Uitgangspunten herzieningen grondcomplexen
jaarrekening 2018', te hanteren voor de herzieningen van de grondcomplexen voor
de jaarrekening 2018.
1. De masterplanning 2019 (Planning & control-cyclus) vast te stellen.
2. De raad te informeren.
1. In te stemmen met de opdrachtformulering Programma Toekomstbestendig
Angelslo;
2. Voor het Programma Toekomstbestendig Angelslo een programmamanager aan te
stellen en deze de opdracht te verlenen het programmaplan op te stellen;
3. De looptijd van het programma voorlopig vast te stellen op 3 jaren met een
evaluatie op 1 juli 2020.
4. De heer B. van der Veen per 1 februari 2019 aan te wijzen als programmamanager
Angelslo gedurende de looptijd van het programma;
5. Opdracht te verlenen aan de programmamanager Angelslo om in afstemming met
de verschillende budgethouders middelen integraal in te zetten, nieuwe fondsen
en/of subsidies te werven en/of te verkennen of samenwerking met het
bedrijfsleven mogelijk is;
6. De kosten van het werkbudget Programma Angelslo voorlopig te dekken uit het
Fonds Fysieke Leefomgeving.
7. De personele kosten voor 2020 en 2021 (tot 1 juli) te betrekken bij de
besluitvorming tweede tranche investeringsagenda.
1. Toestemming te verlenen voor het op 26 januari 2019 genomen besluit tot
statutenwijziging van de Stichting Dorpshuis De Klink en, voor zover nodig, dit
besluit te bekrachtigen.
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VOLGNR.

PORTEFEUILLE
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Van der Weide

OMSCHRIJVING

Subsidieverlening 2019
preventieve jeugdhulp

VOORGESTELD BESLUIT

1. Aan de GGD Drenthe voor 2019 voor additionele activiteiten preventieve jeugdhulp
een subsidie te verlenen van maximaal € 351.633,- ;
2. Aan Icare JGZ voor 2019 voor additionele activiteiten preventieve jeugdhulp project
“Home start” een subsidie te verlenen van maximaal € 104.000,-;
3. De beide aanvragen voor het overige af te wijzen.
Subsidieverlening Stichting
1. Het convenant met de Stichting Promotie Emmen voor instandhouding en
Promotie Emmen 2019
bemensing van het toeristische informatiepunt Emmen voor het jaar 2019 te
continueren.
2. Stichting Promotie Emmen voor het jaar 2019 een subsidie toe te kennen van
maximaal € 163.060,-.
3. In afwijking van de ASV de subsidie voor 90% uit te betalen en bij de
verantwoording de resterende 10%.
Reactie op bezwaarbrief
1. De antwoordbrief op het bezwaar tegen de verhoging van de toeristenbelasting aan
toeristenbelasting van KHN
Koninklijke Horeca Nederland Emmen vast te stellen.
Taakstelling Area nv 2019 –
1. Area nv te verzoeken om vóór 1 maart 2019 een plan van aanpak in te dienen ten
2023
behoeve van de realisatie van de door de raad vastgestelde taakstellingen
Aanschaf digitaal
1. Voor de afgifte en beheer van parkeervergunningen een nieuw softwarepakket aan
vergunningenpakket voor
te schaffen.
parkeren.
2. Voor het nieuwe softwarepakket een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000 en
de kapitaallasten ad € 5.266,= te dekken uit het beschikbare budget van het huidige
vergunningenpakket.
3. De jaarlijkse kosten voor hosting, onderhoud en auditing ad € 25.000 te dekken uit
het beschikbare budget van het huidige vergunningenpakket.
Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, woning
‘Emmer-Compascuum, woning
Westelijke Doorsnee NZ 53’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2018031Westelijke Doorsnee NZ53”
B701’ vast te stellen.
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, woning
Westelijke Doorsnee NZ 53’ geen exploitatieplan vast te stellen.
Aanmeldnotitie Besluit M.E.R. 1. Geen milieueffectrapportage op te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan
bestemmingsplan
Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu) met plan ID
Klazienaveen-Noord,
NL.IMRO.0114.2018017-B301.
Scholtenskanaal OZ (nieuw
woonmilieu)
Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen de Nota van Beantwoording zienswijze vast te stellen.
Nieuw-Weerdinge,
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal
Weerdingerkanaal ZZ 30
ZZ 30" vervat in het GML-bestand “NL.IMRO.0114.2017034-B701” vast te stellen.
3. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge,
Weerdingerkanaal ZZ 30" geen exploitatieplan vast te stellen.
Afhandeling motie 7 sport
1. De raad te informeren over de afhandeling van motie 7 Sport over
inzake
Vertrouwenscontactpersoon bij sportverenigingen.
Vertrouwenscontactpersoon
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19
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Rink

Beleidsvisie Smart City
Emmen

19

172

Rink

Vaststellen
verplaatsingssubsidie Haka
Electronics B.V.

19

173

Rink

Subsidieverlening 2019
Stichting Marketing Regio
Emmen (SMRE)

VOORGESTELD BESLUIT

1. In te stemmen met de Beleidsvisie Smart City Emmen.
2. Maximaal € 50.000,- uit het budget Grote Steden Beleid en Innovatie te besteden
aan een kwartiermaker.
3. De Beleidsvisie Smart City ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
1. De subsidie aan Haka Electronics B.V. voor verplaatsing van een winkel van het
transformatiegebied naar het kernwinkelgebied vast te stellen op € 108.750,-.
2. Af te wijken van artikel 15 van de Beleidsregel ten aanzien van de voorwaarde om
een financiële eindafrekening in te dienen.
3. De resterende 10 % subsidie uit te betalen.
1. Stichting Marketing Regio Emmen een subsidie te verlenen van € 254.800,- te
dekken uit het hiervoor beschikbaar gestelde budget.
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