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Officiële bekendmakingen
Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van
vergunningen, besluiten van het college van burgemeester en wethouders, vergaderingen van de
gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Deze berichten staan ook op: http://www.gemeente-oldambt.nl/bekendmakingen
Raadsagenda en -informatie staan ook op: http://www.gemeente-oldambt.nl/agenda

Sloopmeldingen
De volgende sloopmeldingen (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen:
23/12/2019, slopen i.v.m. restauratie, renovatie en verbouw kerk, Marktplein 1, 9671 AZ Winschoten;
25/12/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Nieuweweg 40, 9682 RM Oostwold.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
23/12/2019, restaureren, renoveren en verbouwen kerk, Marktplein 1, 9671 AZ Winschoten;
25/12/2019, bouwen woning, Cantharel 54, 9685 EB Blauwestad;
31/12/2019, realiseren Virtual Reality-activiteitenruimte en kinderspeelparadijs, Reivelpassage 4-6,
9671 EA Winschoten;
31/12/2019, bouwen kiosk, nabij Funen/Ekamperweg, Finsterwolde, kadastraal FSW C 629;
31/12/2019, bouwen steiger, Anholt 15, 9685 HB Blauwestad;
31/12/2019, kappen twee lindes, Bunderweg 16, 9693 BS Bad Nieuweschans.
De aanvragen worden gepubliceerd om een ieder vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van
bezwaren is op dit moment niet mogelijk.
Ter inzage liggende stukken: zie ter inzagelegging algemeen.

Verleende omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum is de volgende omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
23/12/2019, gewijzigd uitvoeren twee woningen, Grachtstraat 5b, 9671 LC Winschoten en Melkweg 2, 9671 LP
Winschoten.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de omgevingsvergunning aan de aanvrager. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de voorzieningenrechter.
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Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer,
maken bekend dat melding in het kader van het Activiteitenbesluit is gedaan door:
- OK Gas B.V., plaatsen propaantank, Polderdwarsweg 1, 9944 TD Nieuwolda;
- E.A.Z. Wind, plaatsen windmolens, Hoofdweg Oost 17, 9944 BV Nieuwolda.
Bekendmaking inname standplaats De Klinker Winschoten
Hierbij maken wij bekend dat het mogelijk is een standplaats in te nemen op de maandag op het terrein tussen
Cultuurhuis de Klinker en Pets Place te Winschoten. Het terrein heeft een oppervlakte van 2,5 m x 9 m.

Aanmeldingen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier innemen standplaats. Deze is te vinden op
onze website www.gemeente-oldambt.nl. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@gemeenteoldambt.nl. Via loting vindt aanwijzing plaats.
Aanmelden hiervoor kan tot 15 februari 2020.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Elderman van het Team Vergunningen, toezicht en
handhaving, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar onder nummer: (0597) 48 20 00.
Openbare bekendmaking Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Oldambt 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 8 oktober 2019 de Regeling
rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Oldambt 2019, gelet op de artikelen 44 en 66 van de
Gemeentewet en [de] artikel[en] [3.2.10], 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers en artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke
ambtsdragers, vastgesteld.
Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende
ministeriële regeling in werking getreden. Naar aanleiding hiervan is de verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden gemeente Oldambt 2015 herzien in de regeling rechtspositie burgemeester en
wethouders gemeente Oldambt 2019. Deze regeling heeft als doel bestuurders en volksvertegenwoordigers te
ondersteunen in het uitoefenen van hun vak dat complexer en dynamischer is geworden.
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Deze regeling ligt kosteloos tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Winschoten, alwaar tevens
een mondelinge toelichting op dit besluit kan worden verkregen. Tegen betaling van de kosten kan een ieder
een fotokopie van dit besluit verkrijgen.
De Regeling is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.
Openbare bekendmaking Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oldambt 2019
De raad van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 17 december 2019 de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oldambt 2019 vastgesteld. Per
1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende ministeriële
regeling in werking getreden. Naar aanleiding hiervan is de verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden gemeente Oldambt 2015 herzien in de verordening rechtspositie raads- en commissieleden
gemeente Oldambt 2019. Deze verordening heeft als doel bestuurders en volksvertegenwoordigers te
ondersteunen in het uitoefenen van hun vak dat complexer en dynamischer is geworden.
De verordening ligt kosteloos tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten, Johan
Modastraat 6, alwaar tevens een mondelinge toelichting op het besluit kan worden verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van de verordening verkrijgen.
De verordening is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank (www.wetten.nl).
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking
van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oldambt 2015.
Winschoten, 30 december 2019

Vergadering raadscommissies BMR en SWI
De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk
en Inkomen vindt plaats op maandag 13 januari 2020 om 20.00 uur in
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te wonen.
Er is dus geen aparte vergadering van de raadscommissie SWI.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.a
10.b

Opening.
Markering start Enquête Quick Scan Lokale Democratie.
Presentatie uitvoeringsagenda van de omgevingsvisie.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling en statuut Afeer.
Raadsvoorstel inzake vaststelling APV gemeente Oldambt 2020.
Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen woning Westerlee.
Mededelingen.
Voortgang diverse projecten
Poort van Winschoten.
Brede School Scheemda.
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10.c
11
12

Versterkingsopgave.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de agenda
staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Voor punten die zowel voor een
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij
de commissievergadering. Volgens de Verordening op de Raadscommissies krijgt elke spreker maximaal vijf
minuten het woord en verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes
insprekers per vergadering zijn. De commissie kan hier ter vergadering van afwijken.
Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de secretaris van de commissies, mevrouw
Heidi Drijfhout, telefoon (0597) 48 20 14. U kunt ook mailen: griffie@gemeente-oldambt.nl, graag onder
vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken worden gepubliceerd via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.
De vergaderingen zijn live en na afloop te beluisteren via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.

Bezwaarschriftenprocedure
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van
verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie,
tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving,
bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen
(college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van
het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden die een
bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te
Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor
griffierecht verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of bij het gemeentehuis. Indien u vragen
heeft, kunt u contact met de gemeente opnemen.
In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt U meer informatie. Deze folder is te
vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van
de gemeente.
Ter inzagelegging algemeen
Tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Winschoten liggen de stukken ter inzage. Voor nadere
informatie en voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u bellen (0597) 48 20 00. Tegen
betaling van de kosten kan een ieder een kopie van deze stukken krijgen. Digitaal opvragen van stukken kan
via info@gemeente-oldambt.nl. Ook voor het digitaal toesturen van stukken worden kosten in rekening
gebracht.
De ter inzage liggende stukken t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning (ingediende, beschikte en besluiten)
zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.
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