Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 6 juli 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.101

Van Oosterhout

1.

Deze besluitenlijsten vast te stellen.

2079982021

21.424

Rink

Vaststellen besluitenlijsten
college 29 juni 2021
Stichting de Toegang –
jaarresultaat 2020

1.

Het negatief jaarresultaat van Stichting de Toegang over 2020 met een
bedrag van € 174.997 aan te vullen.
Een bedrag van € 160.000 te dekken uit de bij de jaarrekening 2020
gereserveerde nog te betalen middelen jaarresultaat Stichting de
Toegang 2020;
De overige circa € 15.000 te betrekken bij Berap II 2021.
De kosten voor een projectleider ten behoeve van de realisatie van het
beleidskader participatie ad € 135.000,- voor 2021 te dekken uit de
ingestelde reserve corona.
Een en ander via een begrotingswijziging te regelen.
Af te wijken van het inkoopbeleid van de gemeente Emmen en de
opdracht maatschappelijke begeleiding van statushouders voor het jaar
2021 enkelvoudig onderhands te gunnen aan Stichting
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland;
De kosten ad € 2.370 per statushouder (18-65 jr.) ten laste te brengen
van de middelen die hiervoor achteraf door het Rijk voor dit doel
beschikbaar worden gesteld;
De kosten van maatschappelijke begeleiding voor de doelgroepen 18- en
65+, ad € 10.500 te dekken uit de middelen die hiervoor in de begroting
zijn opgenomen;
De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Werk, Inkomen en
Volksgezondheid de overeenkomst te ondertekenen.
Het cumulatief beschikte bedrag van in totaal € 2.550.800,- van de
vijfde projecttranche in het kader van de Regio Deal Zuid- en OostDrenthe te aanvaarden.
De toevoeging ad 1 middels een begrotingswijziging te regelen en dit
middels een besluit begrotingswijzigingen voor te leggen aan de raad.
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Wanders

Voorstel projectleider
beleidskader participatiewet
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Inkoop maatschappelijke
begeleiding statushouders
2021 bij St. VWNN
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Regio Deal Zuid- en OostDrenthe: Aanvaarding
toekenningen
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Krediet ICT werkplek devices
en mobiele telefonie
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Continuïteitsbijdrage Publiek
Vervoer 2021
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Actualisatie beleidsregels
TONK 2021
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Afboeking oninbare
vorderingen
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Kleine
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Kleine

Voornemen tot fusie van 2
scholen in de gemeente
Emmen en Hoogeveen
Extra onderhoud
buitenbeelden Emmen
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Van der Weide

Reclame-uitingen op rotondes
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Een krediet van € 719.208 voor de aanschaf van ICT werkplek devices
(laptops, monitoren en overige apparatuur) beschikbaar te stellen.
Een aanvullend krediet van €100.000 voor de aanschaf van mobiele
telefonie als gevolg van het thuiswerken beschikbaar te stellen.
De uit beslispunt 1 voortvloeiende kapitaallasten van € 246.964 te
dekken uit de hiervoor ontvangen bijdragen vanuit de betrokken
partijen.
De uit beslispunt 2 voortvloeiende kapitaallasten van € 34.338 te
dekken uit het budget duurzame goederen Team ICT.
Eén en ander via begrotingswijziging te regelen en via het besluit
begrotingswijzigingen voor te leggen aan de raad.
De continuïteitsbijdrage voor het collectief vervoer voor de periode 1 juli
2021 tot 1 januari 2022 te verlengen.
Publiek Vervoer het vervoersniveau te laten monitoren en scenario’s te
ontwikkelen voor de situatie na 1 januari 2022.
De beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
gemeente Emmen 2021 geactualiseerd vast te stellen .
De beleidsregels met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in
werking te laten treden.
De adviesraden hierover te informeren, conform bijgesloten brieven.
De raad te informeren conform bijgesloten brief.
Voor de oninbare vorderingen uit de eerste helft van 2021 (bijlage 1) een
bedrag van € 57.749,75 af te boeken als oninbaar.
Dit bedrag ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren.
Positief advies te geven aan Stichting Primenius m.b.t. de fusie van
basisscholen De Diedeldoorn te Emmen met Het Blokland te
Noordscheschut (gemeente Hoogeveen) per 1 augustus 2021.
Voor een inhaalslag onderhoud en kleine reparaties van beelden in de
buitenruimte een bedrag van maximaal € 50.000 beschikbaar te stellen;
Deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve buitenkunst bezit.
Te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding van een
concessieovereenkomst voor reclame-uitingen op rotondes;
De inkomsten uit de concessie van reclame-uitingen, te gebruiken voor
het aanplanten, beheren en onderhouden van hoogwaardig groen op de
rotondes;
Het inrichten beheren en onderhouden van hoogwaardig groen op de
rotondes door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren;
De nog te innen inkomsten van huidige exploitant te gebruiken als
startbudget om een aantal rotondes hoogwaardig in te richten;
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Protocol bodycams vaststellen
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Wanders

21.437

Van der Weide

21.438

Otter

Overzicht
resultaten/procesverloop
SAM-beleid per mei 2021
Beslissing op bezwaar besluit
goedkeuren inrit aan de
Huizingsbrinkweg ter hoogte
van basisschool de Stroeten te
Emmen
Aanbesteding
'Accountantsdiensten
gemeente Emmen'
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5. De huidige exploitant te informeren met bijgevoegde brief;
6. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde brief.
1. De beleidsregels voor het dragen van bodycams door boa's en
toezichthouders van team Gebiedstoezicht vast te stellen.
1. De raad te informeren over de actuele stand van zaken ten aanzien van
de uitvoering van het SAM-beleid.

296012021

1.

Conform het advies van de Commissie van advies voor het
bezwaarschrift gegrond te verklaren.
2. Conform het advies van de Commissie zowel het bestreden besluit te
herroepen alsmede de fictieve goedkeuring.

2163512021

1.

2126922021

Gebiedsbudgetten
schoonmaak-ondersteuning
en begeleiding 2021-2022
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Subsidievaststelling 2018,
2019 en 2020 GGD Drenthe
OGGz
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Subsidievaststelling 2020 De
Kunstbeweging
Subsidievaststelling 2020
Museum Collectie Brands

1.
1.
2.

Kennis te nemen van bijgevoegde offerteaanvraag voor een Europese
openbare aanbesteding 'Accountantsdiensten gemeente Emmen',
inclusief de procedure waarmee de auditcommissie (incl. adviseurs) de
selectie ten aanzien van de accountant kan verrichten onder voorbehoud
van goedkeuring van de raad.
Kennis te nemen van de het onderhandelingsresultaat voor de
gebiedsbudgetten Schoonmaakondersteuning en begeleiding.
In samenspraak met de hoofdaanbieders tot een voorstel te komen
waarin het budget vanaf 2022 mee beweegt met stijgende en dalende
volumes en de brieven daarover vast te stellen.
De subsidie aan GGD Drenthe voor het jaar 2018 voor OGGz vast te
stellen op € 221.728,-;
De subsidieverlening aan GGD Drenthe voor het jaar 2019 te wijzigen en
€ 15.000 meer subsidie te verlenen t.b.v. fonds woningsanering en
winterregeling;
De subsidie aan GGD Drenthe voor het jaar 2019 voor OGGz vast te
stellen op € 229.114,-;
In afwijking van de verlening de subsidie aan GGD Drenthe voor het
jaar 2020 voor OGGz vast te stellen op € 232.375,-.
De subsidie aan De Kunstbeweging voor het jaar 2020 vast te stellen op
€ 823.573,-.
De subsidie aan Museum Collectie Brands voor het jaar 2020 vast te
stellen op € 74.250,-.
Het positief jaarresultaat 2020 van € 74.580,- niet terug te vorderen en
daarmee in te stemmen met het verzoek van Museum Collectie Brands
om een bestemmingsreserve te vormen voor de uitbreiding van het
museum.
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Wanders

Subsidie juridische
ondersteuning statushouders

21.444

Kleine

21.445

Kleine

21.446

Wanders

Subsidievaststelling 2020
Cosis – inloophuis GGZ
Vaststelling SRLE subsidie
Drenthe Flowers B.V.
Voordracht benoeming
voorzitter Raad van Toezicht
Openbaar Onderwijs Emmen

1.

Aan Vluchtelingenwerk Noord-Nederland voor het jaar 2021 een
subsidie van € 16.000 toe te kennen voor het aanbieden van juridische
ondersteuning aan statushouders.
2. Deze kosten te dekken uit de reserve asielzoekers/statushouders.
3. Een en ander via een begrotingswijziging te regelen.
1. De subsidie aan Cosis voor het jaar 2020 voor het inloophuis GGZ vast
te stellen op € 161.242,-.
1. De subsidie voor het energieverdeelsysteem van Drenthe Flowers B.V.
vast te stellen op € 55.228,75.
1. De in bijlage 1 genoemde kandidaat voor te dragen voor benoeming door
de gemeenteraad voor de functie van voorzitter van de Raad van
Toezicht voor de nieuwe stichting Openbaar Onderwijs Emmen.

2061682021
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Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 16 maart 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.235

Wanders

Nieuwbouw en verbouw
openbaar onderwijs
Klazienaveen

1.

De selectie van de bouwkundig aannemer en installateur aan
te besteden conform de Nationaal niet openbare
aanbestedingsprocedure;
2. De aanbesteding te laten plaatsvinden op basis van twee
percelen namelijk een bouwkundig perceel en een perceel
installaties;
3. Akkoord te gaan met de selectiecriteria in de bijgevoegde
aanbestedingsdocumenten (concept) selectieleidraden;
4. Akkoord te gaan met de (concept) gunningscriteria in de
bijgevoegde aanbestedingsdocumenten (concept)
selectieleidraden.
5. Ten aanzien van bijlage 1 geheimhouding op te leggen aan het
college op grond van artikel 55 Gemeentewet en artikel 10 lid
2 sub. b en g Wet openbaarheid van bestuur.
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Bw21.0006

Besluit
openbaar
per
3 juli 2021

Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 29 juni 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.423

Van der Weide

Uitvoering
Bereikbaarheidsakkoord
N391 – N862: ruiling
wegen en kanalen

1.

In te stemmen met bijgevoegde ruilovereenkomst ruiling
wegen en kanalen met de provincie Drenthe met bijbehorende
tekeningen (bijlage 1), voortvloeiend uit het op 22 maart 2019
met de provincie gesloten Bereikbaarheidsakkoord N391N862.
2. In te stemmen met de betaalbaarstelling van de netto
bijbetaling van € 6,435 miljoen exclusief btw van de gemeente
Emmen aan de provincie Drenthe in het kader van de
wegenruil en deze bijdrage te activeren als ‘bijdrage aan activa
in eigendom van derden (vervanging folieconstructie)’ en deze
bijdrage in 40 jaar af te schrijven.
3. In te stemmen met feitelijke levering en overdracht van het
beheer van de in de ruiling betrokken assets over en weer per
1 juli 2021.
4. De raad te informeren middels bijgaande raadsbrief (bijlage
3).
5. De burgemeester machtigt op grond van artikel 171, lid 2 van
de Gemeentewet, wethouder Van der Weide de
overeenkomsten namens de gemeente te ondertekenen en
ondergeschikte wijzigingen in de conceptovereenkomst te
accorderen.
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Besluit
openbaar
per
N.t.b.

