Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 8 juni 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.101

Van Oosterhout

Vaststellen besluitenlijsten
college 1 juni 2021

1.

Deze besluitenlijsten vast te stellen.

1768442021

21.364

Otter

Voortgang aanbevelingen
managementletter 2020 &
onderzoeken RKE

1.

Kennis te nemen van de voortgang aanbevelingen vanuit de
managementletter van BDO accountants & onderzoeken RKE met hierin
de managementresponse.
De voortgangsrapportage van de aanbevelingen door tussenkomst van
het Presidium aan te bieden aan de raad middels bijgevoegde brief.
Het bezwaarschrift tegen de beslissing op het Wob-verzoek van 16
januari 2020 gegrond te verklaren en bezwaarmakers de gevraagde en
aanwezige informatie over te dragen voor zover dat in overeenstemming
is met de Wob.
Voor de uitvoering van de pilot Welkom in de Buurt nadere regels vast
te stellen.
De beleidsregel ‘Tegemoetkoming sportverenigingen en stichtingen als
gevolg van corona’ vast te stellen.
Het subsidieplafond van de beleidsregel vast te stellen op € 250.000.
Subsidie te verlenen aan de geprivatiseerde sporthallen voor de
tegemoetkoming in de tekorten in 2020 als gevolg van corona:
- Sporthal Meerdijk een subsidie van € 32.000;
- Stichting sporthal Erica een subsidie van € 16.000;
- Stichting sporthal Nieuw-Weerdinge een subsidie van € 11.000.
De subsidies als bedoeld in beslispunten 2 en 3 ad € 309.000 te dekken
uit de reserve corona en dit via een begrotingswijziging te regelen.
Het bestuurlijk en financieel jaarverslag (EFJ) 2020 van Openbaar
Onderwijs Emmen vast te stellen.
Het EFJ 2020 ter informatie aan te bieden aan de Raad in de rol van
Raad van Toezicht.
Het EFJ 2020 voor 1 juli 2021 in te dienen bij het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1716592021

2.
21.365

Otter

Besluit op bezwaar inzake
Wob-verzoek

1.

21.366

Kleine

1.

21.367

Van der Weide

Nadere regels Welkom in de
Buurt
Collegevoorstel
tegemoetkoming sport Corona

1.
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21.368

Wanders

Elektronisch Financieel
Jaarverslag Openbaar
Onderwijs Emmen 2020

1.
2.
3.

Corsa
BW

1740622021

1613762021
1692202021

Bw21.0013

21.369

Ottter

Uitbreiding capaciteit
laadpalen t.b.v. dienstauto’s
gemeentehuis

21.370

Van der Weide

Vaststelling bestemmingsplan
Emmer-Compascuum,
Oosterdiep WZ 2A

21.371

Van Oosterhout
Kleine

21.372

Van der Weide

Subsidievaststelling 2019
schakelklas Openbaar
Onderwijs Emmen
Jaarplan Bodem 2021 en
Jaarverslag Bodem 2020

21.374

Rink

21.375

Van Oosterhout

Hoger beroep WMO

De raad informeren over de
stand van zaken Corona

Laadcapaciteit voor elektrische dienstauto’s uit te breiden door het
plaatsen van 4 dubbele laadpalen op de dienstparkeerplaats.
2. Een eenmalig krediet van € 30.000,- beschikbaar te stellen en de hieruit
voortvloeiende kapitaallasten (8 jaar lineair) van € 4.200 te dekken uit
het budget wagenpark.
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Emmer-Compascuum,
Oosterdiep WZ 2a" met planidentificatienummer
“NL.IMRO.0114.2020003-B701” vast te stellen.
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan "Emmer-Compascuum,
Oosterdiep WZ 2a" geen exploitatieplan vast te stellen.
1. De subsidie aan het Openbaar Onderwijs Emmen voor het jaar 2019
voor de schakelklas vast te stellen op € 50.000,=.

317162021

1. Het jaarprogramma bodem 2021 vast te stellen.
2. Het jaarverslag bodem 2020 vast te stellen.
3. De kosten voor de uitvoering van het jaarprogramma 2021 ad. €
770.000 te dekken uit:
- het reeds door de raad beschikbaar gestelde budget ad €
745.000;
- het aanvullende deel ad € 25.000 te onttrekken aan de Reserve
Bodemsanering.
4. Het aanvullende deel ad € 25.000 te regelen door middels van een
begrotingswijziging.
5. Voor de uitvoering in 2021 aan de RUD Drenthe vooralsnog € 500.000
beschikbaar te stellen door de bevoorschotting van eenmalig € 248.000
en in 6 maandelijkse termijnen € 42.000,=
6. De RUD Drenthe te informeren.
7. De raad te informeren.
1. Kennis te nemen van het ambtelijk ingesteld hoger beroep en dit te
bekrachtigen.
2. Bijgevoegde gronden voor het hoger beroep tegen de uitspraak van de
Rechtbank Noord-Nederland van 26 maart 2021 in het kader van de
Wmo 2015 in te dienen bij de Centrale Raad van Beroep.
1. De raad middels bijgaande brief te informeren over de stand van zaken
met betrekking tot corona.
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Besluitenlijst Openbaar later
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 1 juni 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

361

Wanders

Agenda stuurgroep Regio
Deal Zuid en Oost
Drenthe 4 juni 2021

1.

Kennis te nemen van de bijgevoegde 5e tranche
projectvoorstellen.
2. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda van de
Stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van 4 juni 2021
en bijbehorende bijlagen.

Corsa
BW

Besluit
openbaar
per

1644812021

7 juni’21 om
18.00 uur

