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1.                               Bestuurlijk wederhoor Doe-mee onderzoek   

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In mei 2019 heeft Doe-mee onderzoek VN- verdrag Handicap plaatsgevonden binnen de gemeente. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVVR), in 
overleg met het College voor de Rechten van de Mens. Op 20 augustus is er een ambtelijk wederhoor verstuurd. 
Hierin is een uitgebreide toelichting gegeven op het conceptrapport. De Rekenkamercommissie heeft ervoor gekozen 
om het ambtelijk wederhoor toe te voegen aan de stukken vanwege het informatieve karakter. Op 6 september is er 
een verzoek tot een bestuurlijk wederhoor binnen gekomen. Het college stemt in met de inhoud van het bestuurlijk 
wederhoor. 
 
 

2.                               Bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam - mededeling aan de raad 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft het volgende besloten: 
1. Het raadsvoorstel over het vaststellen van het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 

1. in te vullen voor wat betreft het rapport onderzoek schaderisico; 
2. aan te vullen voor wat betreft de Wet natuurbescherming (stikstof); 
3. en de raad op de hoogte te brengen voor wat betreft toezicht en handhaving na het vaststellen van het 

bestemmingsplan. 
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Daarvoor: 
2. Een mededeling over het onderzoek schaderisico, Wet natuurbescherming (stikstof) en het toezicht- en de 
handhaving na het vaststellen van het bestemmingsplan aan de raad te sturen. 
 
 

  

3.                                       Uitbreiding De Jongens van Outdoor te Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om het perceel kadastraal bekend Makkinga, sectie C, nummer 7923 ter grootte van 450 
m² te verkopen aan De Jongens van Outdoor en hiermee een uitbreiding van het gebouw ter plaatse van de 
Boerestreek 8 te Appelscha mogelijk te maken, onder de voorwaarden dat: 
- de pumptrack blijft behouden dan wel verplaatst wordt voor rekening van initiatiefnemer; 
- er overeenstemming wordt bereikt over de grondverkoop; 
- de behoefte aan de uitbreiding op de lange termijn wordt onderbouwd; 
- de uitbreiding bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de Boerestreek; 
- de relevante milieuaspecten (o.a. verkeer, parkeren en geluid) worden onderzocht. 
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4.                                        Machtiging raadplegen SUWINET 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Via de pagina ‘Mijn Gegevensdiensten’ van het UWV kunnen gegevens ingewonnen worden die nuttig zijn voor 
beleid en uitvoering van de participatiewet. Om een account aan te maken voor deze pagina is het nodig om de scan 
van een schriftelijke machtiging door college te uploaden. Het college heeft besloten om een machtiging te 
vertrekken aan de beleidsmedewerker participatiewet om gegevens bij het UWV in te winnen via de pagina van Mijn 
Gegevensdiensten. 

5.                                         Uitnodiging raad voor Informatieve raadsavond VTH 

Portefeuillehouder College 

Besluit college Het college stemt in met het organiseren van een informatieve raadsbijeenkomst  over  het Beleidsplan OWO-VTH 
en de Verordening Kwaliteit. 
 


