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Besluitenlijst
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 8 januari 2019
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Van Oosterhout Besluitenlijsten horende bij de
vergadering van 18 en 20
december 2018 van
burgemeester en wethouders.
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Vaststellen uitgangspunten
bedrijventerrein de Tweeling
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Van Oosterhout Strategische agenda 20182022 Vereniging Drentse
Gemeententen (VDG)
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Van Oosterhout Portefeuilleverdeling college,
regeling
locoburgemeesterschap,
vervangingsregeling
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Van Oosterhout Reis burgemeester Vietnam
maart 2019

19

106

Van Oosterhout Mandaatbesluit recesperioden
college 2019

VOORGESTELD BESLUIT

1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

1. In te stemmen met de nieuwe indeling van het bedrijventerrein De Tweeling zoals
aangegeven op kaart (bijlage 1).
2. Een bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Tweeling op te stellen.
3. De geluidszone voor het bedrijventerrein De Tweeling te verruimen op basis van
variant 3, zoals bedoeld in Akoestische verkenning rapport NAA d.d.16 augustus
2018 met kenmerk 5514/NAA/jd/ft/4.
4. Voor de woningen binnen de geluidszone een hogere grenswaarde geluid vast te
stellen.
1. In te stemmen met de uitvoering van de Strategische Agenda 2018-2022 "Drentse
gemeenten verleggen grenzen" van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG),
onder de voorwaarde dat iedere Drentse gemeente een evenwichtige bijdrage levert.
2. De VDG hierover te informeren.
1. De portefeuilleverdeling van het college, de regeling van het locoburgemeesterschap
en de vervangingsregeling van het college conform bijlagen 1 en 2 vast te stellen.
2. De ingangsdatum van het besluit ad 1 te bepalen op 8 januari 2019.
3. De raad over het besluit per brief te informeren en het besluit overigens op de
gebruikelijke wijze bekend te maken.
1. In te gaan op de uitnodiging van de president van de Economic University of Ho Chi
Minh City EUH aan de burgemeester om op 7 maart als keynote speaker deel te
nemen aan zowel de installatie van het International Trade Expert Center binnen
die universiteit, als ook aan een symposium op 8 maart voor Vietnamese bedrijven
over handel tussen Vietnam en de EU.
2. Tevens deel te nemen aan een programma dat rond deze evenementen wordt
georganiseerd met ook bedrijven uit de regio Emmen, zoals een bezoek aan het
consulaat-generaal in Ho Chi Minh City.
3. De Burgemeester, ondersteund door de Strategisch Adviseur Internationale
Betrekkingen en Economische Zaken aan deze reis te laten deelnemen.
4. De raad met bijgaande brief te informeren.
1. Het mandaatbesluit recesperioden college van burgemeester en wethouders voor
het jaar 2019 vast te stellen.
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Subsidieverlening Plaatselijk
Belang Barger-Oosterveen

VOORGESTELD BESLUIT

1. Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen voor het aanleggen van parkeerplaatsen en
verplaatsen van speeltoestellen een subsidie van maximaal €28.000,- te verlenen.
2. In afwijking van de ASV de subsidie in één termijn uit te betalen.
Jaarprogramma bodem 2019
1. Het jaarprogramma bodem 2019 vast te stellen.
2. De kosten voor de uitvoering van het jaarprogramma 2019 bedragen € 731.500; in
de begroting 2019 reeds € 748.000 onttrokken is aan de reserve Bodemsanering
waardoor nu € 16.500 minder aan de reserve Bodemsanering hoeft te worden
onttrokken.
3. Een en ander door middel van een begrotingswijziging te regelen.
4. Voor de uitvoering in 2019 aan de RUD Drenthe een bedrag van € 585.000
beschikbaar te stellen door bevoorschotting van eenmalig € 90.000 en vervolgens
in 11 (maandelijkse) termijnen van € 45.000.
5. RUD Drenthe te informeren.
6. De raad te informeren.
Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Erica, Pannekoekendijk
‘Erica, Pannekoekendijk
(woningbouwlocatie tussen 1a en 3)” vervat in het GML-bestand
(woningbouwlocatie tussen 1a
“NL.IMRO.0114.2017028-B701” vast te stellen;
en 3)’
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan “Erica, Pannekoekendijk
(woningbouwlocatie tussen 1a en 3)” geen exploitatieplan vast te stellen.
Subsidievaststelling 2017
1. De subsidie aan stichting Welzijnsorganisatie Sedna voor het jaar 2017 vast te
Welzijnsorganisatie Sedna
stellen op € 6.714.234.
Subsidieverlening 2018
1. Het programmabureau Goede Start voor de opstart van de ‘Intensieve 1.000 dagen
programmabureau Goede Start
aanpak gezond gewicht Emmen’ en voor de uitvoering van het project ‘Nu Niet
Zwanger’ voor het jaar 2018 subsidie te verlenen van in totaal € 60.400;
2. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen 2017 de
onder 1. vermelde subsidie direct vast te stellen en ineens uit te betalen.
Wijziging vaststelling subsidie 1. In afwijking van het collegebesluit d.d. 22 mei 2018 (BW 18.0324) de subsidie aan
Jimmy’s 2017
UptoUs voor 2017 voor de implementatie van Jimmy’s Emmen gewijzigd vast te
stellen op € 103.760,50.
Subsidieverlening OGGz 2019 1. Het Kopland voor het jaar 2019 voor ondersteuning OGGz een subsidie van
Het Kopland
maximaal €175.000,- te verlenen.
Subsidieverlening
1. In afwijking van de aanvraag aan het Leger des Heils voor het jaar 2019 voor
Maatschappelijke Opvang
maatschappelijke opvang een subsidie van maximaal € 1.333.403,- te verlenen;
Leger des Heils 2019
2. De aanvraag van het Leger des Heils voor het overige af te wijzen.
Subsidieverlening
1. In afwijking van de aanvraag van Verslavingszorg Noord Nederland voor het jaar
Verslavingszorg Noord
2019 voor de zorgprogramma’s voorkomen en bemoeien een subsidie van
Nederland 2019
maximaal€ 447.660,- te verlenen;
2. Verslavingszorg Noord Nederland voor het project WAT voor het jaar 2019
eenmalig een incidentele subsidie van maximaal €247.175,- te verlenen;
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Subsidieverlening Zorggroep
Tangenborgh dagopvang 2019
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3. De aanvraag van Verslavingszorg Noord Nederland voor het overige af te wijzen.
1. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening 2017 de te laat ingediende
subsidieaanvraag van GGD Drenthe voor OGGz activiteiten in 2019 in behandeling
te nemen en een subsidie van maximaal € 214.114,- te verlenen;
2. De aanvraag van GGD Drenthe voor het overige af te wijzen.
1. In afwijking van de aanvraag van GGZ Drenthe, Cosis en VNN voor het jaar 2019
voor de activiteiten in het kader van OGGz een subsidie van maximaal €152.011,- te
verlenen;
2. De aanvraag voor het overige af te wijzen.
1. Het bekostigingsplafond voor het Jaarprogramma voorzieningen huisvesting
onderwijs 2019 vast te stellen op € 5.813.000 inclusief BTW;
2. Het programma bekostiging voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 vast te
stellen;
3. Het overzicht afwijzing bekostiging voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 vast
te stellen;
4. Naast het programma bekostiging voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 nog
een drietal verzoeken om aanvullende kredieten toe te kennen ad € 4.050.000 incl.
BTW;
5. Dit met een begrotingswijziging te regelen.
1. De gemeente Hoogeveen aan te wijzen als Coördinerende Gemeente namens de
jeugdhulpregio Drenthe.
2. De Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp Drenthe aan te gaan en akkoord te
gaan met:
a. de rollen, verantwoordelijkheden en taken van de Coördinerende Gemeente, de
subregio’s en de gemeenten, zoals in de samenwerkingsovereenkomst
vastgelegd;
b. de duur van de overeenkomst: voor onbepaalde tijd;
c. de financiële paragraaf.
3. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder, wethouder Kleine, de
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
4. De gemeente Hoogeveen volmacht en mandaat te verstrekken voor de uitvoering
van de rollen, taken en opdrachten als genoemd in artikel 2 en 9 van de
samenwerkingsovereenkomst.
5. Te bepalen dat de gemeente Hoogeveen als Coördinerende Gemeente de
gezamenlijke gemeenten in rechte mag vertegenwoordigen nadat - en slechts in die
gevallen dat – hiervoor expliciet volmacht is verleend door de colleges van B&W van
de gezamenlijke gemeenten.
1. Zorggroep Tangenborgh voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 voor de
huur van de ruimte dagopvang in “de Deele” een subsidie van maximaal €14.493,78
te verlenen;
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2. De subsidie te bevoorschotten in zes gelijke maandelijkse termijnen;
3. De subsidie te dekken uit het budget “Dorpshuizen en wijkcentra, Sociaal Cultureel
Werk-instellingen”.
1. De heer J. van Vliet per 1 januari 2019 te benoemen als voorzitter van de
Cliëntenraad Participatiewet & Wsw.

Benoeming voorzitter
Cliëntenraad Participatiewet &
Wsw
Benoeming tot lid Cliëntenraad 1. De heer K. Krijgsheld per 1 januari 2019 te benoemen als lid van de Cliëntenraad
Participatiewet & Wsw
Participatiewet & Wsw.
Tarieven reisdocumenten
1. Het tarief voor de afgifte van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een
vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort met een geldigheidsduur van
5 jaar, met ingang van 8 januari 2019 vast te stellen op € 53,95.
2. Het tarief voor de afgifte van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een
vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort met een geldigheidsduur van
10 jaar, met ingang van 8 januari 2019 vast te stellen op € 71,35.
3. Het tarief voor de afgifte van een Nederlandse Identiteitskaart met een
geldigheidsduur van 5 jaar, met ingang van 8 januari 2019 vast te stellen op €29,95.
4. Het tarief voor de afgifte van een Nederlandse Identiteitskaart met een
geldigheidsduur van 10 jaar, met ingang van 8 januari 2019 vast te stellen op
€ 56,80.
Beantwoorden brief
1. Akkoord te gaan met de inhoudelijke reactie op de brief van Milieudefensie over
Milieudefensie over
betrokkenheid van banken bij investeringen in palmoliesector.
investeringen in
palmoliesector
Herbenoeming buitengewoon
1. De heer J. Weggemans per 22 januari 2019 te herbenoemen tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Emmen voor de duur van 5
stand
jaar.
Subsidie 2018 Jeugdfonds
1. Het Jeugdfonds Sport Drenthe voor het jaar 2018 voor het aanbieden van
Sport Drenthe
sportactiviteiten aan kinderen in armoede incidenteel een extra subsidie van
maximaal € 50.000,- te verlenen;
2. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening 2017 de subsidie 100% te
bevoorschotten;
3. Hiervoor € 50.000 ten laste te brengen van de in het gemeentefonds beschikbaar
gestelde middelen van de meicirculaire 2018 ten aanzien van armoede en schulden.
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