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Besluitenlijst
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 7 mei 2019
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

19

101

19

318

Van Oosterhout Besluitenlijsten horende bij de
vergaderingen van 23 en 25
april 2019 van burgemeester
en wethouders.
Van Oosterhout Samenwerkingsconvenant en
Privacyprotocol van het Zorgen Veiligheidshuis Drenthe

19

319

Otter

Reparatiebesluit dienst en
levering Impact IM en Egem
BV 2018 en 2019

19

320

Otter

Verhoging tarieven bouw
gerelateerde leges en tarief
meertalig modelformulier bij
een BRP-uittreksel

19

321

Wanders

19

322

Kleine

19

323

Van der Weide

Afwijzing subsidieaanvraag
Stichting Special Heroes
Subsidieaanvraag Stichting
Podiumfrees
Aanvraag
omgevingsvergunning Gantel
37 Klazienaveen

VOORGESTELD BESLUIT

1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

1. Het Samenwerkingsconvenant en het Privacyprotocol van het Zorg en
Veiligheidshuis Drenthe aan te gaan;
2. De burgemeester machtigt de wethouder R.E. Kleine om namens de gemeente op 21
juni 2019 over te gaan tot ondertekening van de onder 1. genoemde documenten.
1. Met terugwerkende kracht voor 2018 en aanvullend voor 2019, door gebruikmaking
van paragraaf 6.11 (hardheidsclausule) af te wijken van het Strategisch Inkoop en
Aanbestedingsbeleid van de gemeente Emmen voor de reeds gegunde opdracht aan
de firma Impact Information Management voor de levering van diensten inzake
Cognos applicatie en gerelateerde software licenties.
2. Met terugwerkende kracht voor 2018 en aanvullend voor 2019, door gebruikmaking
van paragraaf 6.11 (hardheidsclausule) af te wijken van het Strategisch Inkoop en
Aanbestedingsbeleid van de gemeente Emmen voor de reeds gegunde opdracht aan
de firma Egem BV voor de levering van software inzake het extern versturen van
beveiligde e-mail.
1. De tarieven van titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning van de Tarieventabel leges 2019 met ingang
van 1 juli 2019 met 10 % te verhogen en de Tarieventabel leges dienovereenkomstig
vast te stellen.
2. Het tarief voor het verstrekken van een meertalig modelformulier bij een BRPuittreksel op € 12,00 te bepalen en de Tarieventabel leges 2019 dienovereenkomstig
vast te stellen.
1. De subsidieaanvraag van Stichting Special Heroes voor het project Healthy Heroes
af te wijzen.
1. In afwijking van de aanvraag een subsidie te verlenen aan Stichting Podiumfrees
van €1.500 voor de periode september 2019-augustus 2020.
1. De aanvraag van HoST Klazienaveen B.V. om een omgevingsvergunning voor de
bouw van een gasvergistingsinstallatie en een houtgestookte
warmtekrachtkoppeling (WKK) en een revisievergunning voor de exploitatie van
een milieu inrichting aan de Gantel 37 in Klazienaveen aan de raad te zenden.
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VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

19

324

Van der Weide

Ontwerp Verklaring van geen
bedenkingen door de raad
(Gantel 37)

19

325

Van der Weide

Beslissing op bezwaar tegen
besluit op Wob-verzoek

19

326

Van der Weide

Reparatiebesluit gunning
grondwateronderzoek en
beheer grondwatermeetnet
Wareco

19

327

Van der Weide

Besluit op bezwaar
landbouwsluis Vaartweg
Nieuw-Amsterdam

19

328

Van der Weide

19

329

Rink

Motie GZI: Onderzoek naar
koppelmogelijkheden Winden Zonneparken met GZI-next.
Subsidieverantwoording 2018, 1. De subsidie aan Stichting MEE Drenthe voor het jaar 2018 voor onafhankelijke
Stichting MEE Drenthe
cliëntondersteuning en versterking voorliggend veld vast te stellen op € 125.000,-.

1. De raad voor te stellen om een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen te
verlenen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een
gasvergistingsinstallatie en een houtgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) en
een revisievergunning voor de exploitatie van een milieu inrichting aan de Gantel 37
in Klazienaveen.
2. De raad voor te stellen de onder 1 bedoelde ontwerp Verklaring van geen
bedenkingen ter inzage te leggen.
1. Conform het advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna:
Commissie) het bezwaarschrift van bezwaarmaker tegen het besluit van 9 maart
2018 (hierna: bezwaarschrift) gedeeltelijk gegrond te verklaren.
2. De vijf documenten, met de kenmerken 12.447843, 12.447522, 229928, 229929 en
229930, gevraagd onder punt 1 tot en met 4 van het verzoek alsnog openbaar te
maken.
3. Conform het advies van de Commissie het bezwaarschrift gedeeltelijk ongegrond te
verklaren, voor zover de bezwaren zijn gericht tegen het niet openbaar maken van
de overige documenten genoemd onder punt 1 tot en met 4 van het verzoek.
4. Conform het advies van de Commissie het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor
zover de bezwaren zijn gericht tegen het niet openbaar maken van de documenten
onder punt 5 en 6 van het verzoek.
5. De documenten genoemd onder punten 5 en 6 alsnog openbaar te maken, met
uitzondering van de beoordelingsmatrix en de inschrijvingen van andere
deelnemers in de meervoudige onderhandse procedure.
6. Een proceskostenvergoeding van €1024,00 toe te kennen.
7. Een dwangsom van €1442,00 uit te keren.
1. Met terugwerkende kracht door gebruikmaking van paragraaf 6.11
(hardheidsclausule), af te wijken van het Strategisch Inkoop en Aanbestedingsbeleid
van de gemeente Emmen voor de reeds aan Wareco gegunde opdrachten voor
grondwateronderzoek en beheer van het grondwatermeetnet over de jaren 2016 tot
heden.
1. Het bezwaar van bezwaarmaker tegen de aanleg van een landbouwsluis in de
Vaartweg te Nieuw-Amsterdam niet-ontvankelijk te verklaren, deels conform en
deels afwijkend van het advies van de Commissie van advies voor de
bezwaarschriften.
1. Akkoord te gaan met de zienswijze op de motie GZI d.d. 28 maart 2019, zoals
verwoord in de raadsbrief.
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Besluitenlijst P-later
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 9 april 2019
VOLGNR.

19

282

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

BESLISSING

Corsa. BW

Kleine

Financiële bijdrage
50 jaar Woodstock

1.

19.0220

Aan de gemeente Papenburg voor het Emmense deel van de
fototentoonstelling “50th Anniversary of the Woodstock
festival” een bijdrage van € 17.500,- beschikbaar te stellen.

Besluit
openbaar
Per

8-9 mei
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Besluitenlijst P-later
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 2 april 2019
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

19

Otter

271

OMSCHRIJVING

Verkoop voormalige
Kienstobbe Weiteveen

BESLISSING

1. Het gemeentelijk gebouw gelegen aan de Dordseweg 68 te
Weiteveen voor een bedrag van € 143.000 k.k. te verkopen aan
koper 1 en koper 2, ieder voor de onverdeelde helft;
2. De verkoopwinst € 49.437 toe te voegen aan de reserve
Boekwaarde Gebouwen;
3. Het kapitaallasten € 4.408 te laten vrijvallen ten gunste van de
algemene middelen;
4. Een en ander door middel van een begrotingswijziging te
regelen;
5. De burgemeester machtigt mevrouw M. Beuker-Schoorl,
teamleider Vastgoed & Grondzaken, om de koopovereenkomst
aan te gaan.

Corsa.
BW

19.0112

Besluit
openbaar
Per

03-05-19

