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Nummer 29 – 17 september 2019 

  

1.                                      Najaarsrapportage 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De Najaarsrapportage 2019 maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus. Deze rapportage bevat een prognose van 
het financiële resultaat aan het einde van het jaar. De prognose is gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen tot medio 
augustus 2019. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2019 en het positieve saldo van € 317.000 
2. De prognose van het financiële resultaat 2019 € 266.000 positief toe te voegen aan de Algemene Reserve 
3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
4. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2018 naar 2019 

2.                                          Werkwijze informeren eigenaar bij principeverzoeken van derden 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft ingestemd met een werkwijze waarin is afgesproken hoe en wanneer eigenaren worden 
geïnformeerd als er een principeverzoek is ingediend over hun locatie door een derde. 
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3.                                             Gunning bouwkavel Slotemaker de Bruïneweg 67/68 te Haulerwijk 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het bouwterrein gelegen Slotemaker de Bruïneweg 68 te Haulerwijk is via een openbare inschrijving (veiling) verkocht. Het 
college heeft kennis genomen van het proces-verbaal openbare inschrijving en bijbehorende biedingen en heeft de bouwkavel 
gegund aan de hoogste bieder. 

 

4.                                            Principeverzoek Houtwal 7-8 Oosterwolde (versie 2) 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een woning aan de Houtwal tussen nummer 7 en 8 in 
Oosterwolde. Om mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten hier geen 
medewerking aan te verlenen. 
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5.                                             Omgevingsvergunning "Sinnesicht" in Haulerwijk 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 27 november 2018 is door de raad het bestemmingsplan Voormalige Sinnehiem terrein te Haulerwijk vastgesteld. Voor de 
bouw van de 21 woningen is ook een omgevingsvergunning bouwen nodig. Het college heeft besloten de bouw van 21 
woningen op het terrein van het voormalige woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk mogelijk maken. En daarvoor de 
aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van 6 bungalows en 15 appartementen op het terrein van het voormalige 
Sinnehiem te verlenen. 


