Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 050 50 57 222
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met donderdag 8.00 – 16.30 uur
Vrijdag 8.00 – 12.00 uur

Openingstijden balie gemeentehuis:
burgerzaken, bouwen en wonen)
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Overige producten ‘s middags alleen op afspraak

VERGADERINGEN

sluiting van deze vergadering en een korte pauze
wordt verstrekt;
begint de vergadering van de raadscommissie. De • afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt
agenda’s van de raad en het presidium zijn op dit
en op andere vormen van zorg of hulp die de
Welstandscommissie
cliënt ontvangt;
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag moment nog niet bekend.
• wordt verstrekt in overeenstemming met de op de
in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis.
beroepskracht rustende verantwoordelijkheid,
De vergadering van de Welstandscommissie is Vanaf 9 januari vindt u de agenda’s van deze
voortvloeiende uit de professionele standaard;
openbaar. Voor een plantoelichting dient u een vergaderingen in het RiS (raadsinformatiesysteem:
• wordt verstrekt met respect voor en inachtneming
afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad)
van de rechten van de cliënt;
daaraan voorafgaand ligt de agenda voor een Op de agenda van de raadscommissie staan de
• wordt verstrekt met inachtneming van de
ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze volgende onderwerpen:
 estemmingsplan herontwikkeling locatie
handreiking VNG: Kwaliteitseisen Beschermd
agenda tevens raadplegen via de gemeentelijke • B
Vluchtheuvel Norg
Wonen en Opvang (indien van toepassing)
website www.gemeentenoordenveld.nl
•B
 ijdrage Actium voor 16 passieve huurwoningen
Oosterveld Norg
• dat artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 bepaalt dat het
Commissie Bezwaarschriften
 ijziging
gebruiksvergoedingen
college personen aanwijst die belast zijn met
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op • W
sportaccommodaties en wijziging OZB
het houden van toezicht op de naleving van het
dinsdag 8 januari aanstaande in het gemeentehuis
 ontrole protocol 2018
bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015;
in Roden. De zitting is openbaar. Aan de orde • C
In het RiS vindt u de agenda en achterliggende
komt:
19.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van het stukken van deze raadscommissie. Voor deze Besluit
bezwaarschrift van 29 oktober 2018, gericht tegen agendapunten kunt u gebruikmaken van het - Kwaliteitsmanager van het Contractteam Noord
het besluit van burgemeester en wethouders van spreekrecht. Hiertoe dient u het digitale formulier en Midden Drenthe voor wat betreft het toezicht
de gemeente Noordenveld van 2 oktober 2018 in te vullen dat u in het RiS kunt vinden onder op de kwaliteit en de continuïteit van de Wmovoorzieningen aan te wijzen als toezichthouders
over het verlenen van bouwvergunning voor kavel ‘overzichten’.
Voor vragen over de vergaderingen kunt u terecht als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015;
1 op het Oosterveld in Norg;
20.00 uur: hoorzitting naar aanleiding van het bij de griffie via: griffie@gemeentenoordenveld.nl. • M. Hazeveld, gemeente Midden Drenthe
-	genoemde persoon te machtigen alle
bezwaarschrift van 29 oktober 2018, gericht tegen
feitelijke handelingen te verrichten die nuttig
het besluit van burgemeester en wethouders van BEKENDMAKINGEN
en noodzakelijk bij de uitoefening van de
de gemeente Noordenveld van 2 oktober 2018
toezichthoudende taak;
over het verlenen van bouwvergunning voor kavel AANWIJZINGSBESLUIT
-	de toezichthouder mede op te dragen om,
3 op het Oosterveld in Norg;
TOEZICHTHOUDER WMO
binnen de wettelijke mogelijkheden, toezicht te
20.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van
houden op PGB aanbieders;
het pro forma bezwaarschrift van 21 november Het college van burgemeester en wethouders
2018, gericht tegen het besluit van burgemeester van de gemeente Noordenveld maakt bekend -	dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op 1
januari 2019
en wethouders van de gemeente Noordenveld dat zij op 18 december 2018 besloten heeft,
van 26 oktober 2018 over het verlenen van gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de
een omgevingsvergunning voor Steeg 3 in Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo AANWIJZINGSBESLUIT EN
Norg. Op 5 december 2018 ontvingen wij de 2015) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
INTREKKINGSSBESLUIT
aanvullende gronden voor de behandeling van het Overwegende:
bezwaarschrift.
-	dat het college, conform artikel 2.1.1 lid 2 TOEZICHTHOUDER WMO
Wmo 2015, zorgdraagt voor de kwaliteit en de
Presidium, raad en raadscommissie
continuïteit van de voorzieningen;
Het college van burgemeester en wethouders
Het presidium, de raad en de raadscommissie -	dat de toezichthouder bij een onderzoek van de gemeente Noordenveld maakt bekend
van de gemeente Noordenveld vergaderen op
beoordeelt of de voorziening voldoet aan de dat zij op 18 december 2018 heeft besloten,
woensdag 16 januari 2019 in het gemeentehuis,
kwaliteitseisen uit artikel 3.1 Wmo 2015 en het gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de
Raadhuisstraat 1 te Roden.
gemeentelijk beleid;
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo
Alle vergaderingen zijn openbaar en u bent van -	dat de aanbieder er zorg voor draagt dat de 2015) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
harte uitgenodigd om deze bij te wonen.
voorziening van goede kwaliteit is
Overwegende:
De vergadering van het presidium begint om 19:00 - dat een voorziening in elk geval
-	dat het college, conform artikel 2.1.1 lid 2
uur, de raadsvergadering om 20:00 uur en na • veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht
Wmo 2015, zorgdraagt voor de kwaliteit en de

OPENINGSTIJDEN SPORTCENTRUM DE HULLEN KERSTVAKANTIE

Sportcentrum De Hullen is in de kerstvakantie de volgende dagen en tijden geopend:
Woensdag 2 januari 2019
Voor 1 euro zwemmen		
Donderdag 3 januari 2019
							
Vrijdag 4 januari 2019		
Zaterdag 5 januari 2019		
Zondag 6 januari 2019		

7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
18.30 – 20.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
10.00 -12.00 uur
10.00 – 13.30 uur

continuïteit van de voorzieningen;
-	dat de toezichthouder bij een onderzoek
beoordeelt of de voorziening voldoet aan de
kwaliteitseisen uit artikel 3.1 Wmo 2015 en
het gemeentelijk beleid;
-	dat de aanbieder er zorg voor draagt dat de
voorziening van goede kwaliteit is
-	dat een voorziening in elk geval:
•	veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht
wordt verstrekt;
•	afgestemd is op de reële behoefte van de
cliënt en op andere vormen van zorg of hulp
die de cliënt ontvangt;
•	wordt
verstrekt
in
overeenstemming
met de op de beroepskracht rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de
professionele standaard;
•	wordt verstrekt met respect voor en
inachtneming van de rechten van de cliënt;
•	wordt verstrekt met inachtneming van de
handreiking VNG: Kwaliteitseisen Beschermd
Wonen en Opvang (indien van toepassing)
-	dat artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 bepaalt dat het
college personen aanwijst die belast zijn met
het houden van toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015;
Besluit:
Kwaliteitsmanager van het Contractteam Noord
en Midden Drenthe voor wat betreft het toezicht
op de kwaliteit en de continuïteit van de Wmovoorzieningen aan te wijzen als toezichthouders
als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015;
• L. de Vries-Bonnema, gemeente Tynaarlo
-	genoemde persoon te machtigen alle
feitelijke handelingen te verrichten die nuttig
en noodzakelijk bij de uitoefening van de
toezichthoudende taak;
-	de toezichthouder mede op te dragen om,
binnen de wettelijke mogelijkheden, toezicht
te houden op PGB aanbieders;
- het aanwijzingsbesluit in te trekken van:
• M. van der Veen, gemeente Tynaarlo
-	dat dit aanwijzingsbesluit / intrekking
aanwijzingsbesluit in werking treedt op 1
januari 2019

INFORMATIE OVER SCHADE WIJK MIDDENVELD
De oorzaak van de schade aan de woningen in de wijk Middenveld is op dit moment niet bekend
en het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor een onderzoek. De
resultaten van dit onderzoek worden eind
januari verwacht. Op de site van de gemeente
Noordenveld staat alle informatie die op dit
moment beschikbaar is. De gemeente stuurt
tweewekelijks een informatieve brief aan de
bewoners van de wijk. Deze brieven vindt u
ook op onze website.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
IN GESPREK MET EEN RAADSLID

Heeft u een vraag of een suggestie voor de gemeente of wilt u over een onderwerp van gedachten
wisselen? Dit kan op woensdag 9 januari. Van 19.30 tot 20.00 uur staan twee raadsleden in de
oude hal van het gemeentehuis klaar om met u in gesprek te gaan. En…aanmelden is niet nodig.
U bent van harte welkom!

Openingstijden brengstation:
Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 uur

Gemeentehuis
Tijdens de kerstvakantie, tot en met 6 januari 2019 zijn er gewijzigde openingstijden. De balie van het
gemeentehuis is in deze week geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Brengstation
Tijdens de kerstvakantie, tot en met 6 januari 2019 zijn er gewijzigde openingstijden. Het Brengstation
is geopend van 9.00 uur tot 15.45 uur.

Openingstijden balie ISD:
Maandag tot en met vrijdag 9.00 – 10.30 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 050 50 57 222 om een afspraak
te maken met de burgemeester en/of
wethouder(s).

De officiële bekendmakingen staan op www.officielebekendmakingen.nl en www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen.

