Besluitenlijst college burgemeester en wethouders
Week 39, 25 september 2018
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Vaststelling besluitenlijst d.d .18 september
2018
Lijst conform stukken

Conform

Uitnodigingen
Onderwerp

Besluit

1.Nationaal Integratie Diner

Wethouders Grimbergen en Velema

Algemeen
Onderwerp

Besluit

Acties / toezeggingen
Besluitenlijst presidium
AB / DB De Kompanjie
Besluiten
Onderwerp en
corsanummer

PH

Besluit

Informatieavond
Nationaal Coördinator
Groningen en TU Delft
201800978

Swierstra

1. De raad en de commissies Fysiek en Sociaal via
bijgevoegde brief uit te nodigen;

vaststelling
bestemmingsplan
"Borgerswold

Schmaal

In te stemmen met de reactie op de ingebrachte
zienswijze en de ambtshalve aanpassing en
verwerking daarvan, zoals weergegeven in de
Zienswijzennota.

201800943

vervolg uitwerkingsplan
Woellust fase 3B
201800972

Besluit aanwijzing
onbezoldigd ambtenaar
en
belastingdeurwaarder
201800955

Regionaal
prestatiekader Oost
Groningen
201800931

Uitbreiding
peuterspeelzaal het
Gruthuus
201800735

Vaststellen subsidie
2017 St. Peuterwerk
201800655

Het advies van de Veiligheidsregio integraal over
te nemen in het bestemmingsplan.
Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te
stellen.
Het bijgaande concept-raadsvoorstel ter
vaststelling van het bestemmingsplan
Borgerswold te agenderen voor de raadcyclus
van oktober 2018.
Schmaal
In te stemmen met de planaanpassingen in het
ontwerp uitwerkingsplan voor 12 tot 14
woningen aan de Sichtermanlaan en Duintjerlaan
Te besluiten dat er geen vormvrije m.e.r.beoordeling noodzakelijk is.
Het ontwerp uitwerkingsplan en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden in
procedure te brengen
Inspraak te verlenen op het concept
beeldkwaliteitsplan
De raad over het ontwerp te informeren
Schmaal
Medewerkers van MANDAAT BV (handelend
onder de naam Cannock Chase Public)
1.tijdelijk te benoemen als onbezoldigd
ambtenaar van de gemeente Veendam; en
2.aan te wijzen als belastingdeurwaarder, als
bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e,
van de Gemeentewet, van de gemeente
Veendam.
Grimbergen 1. In te stemmen met de inhoud van het
prestatiekader;
2. In te stemmen met de procedure voor
vaststelling door de raad;
3. Wethouder Wierenga te machtigen om het
prestatiekader namens het college te tekenen
voor de procedure om het prestatiekader ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
4. Het prestatiekader aan de raad ter vaststelling
aan te bieden.
Velema
In te stemmen met een extra incidentele
bijdrage van € 18.284,- aan Stichting Peuterwerk
voor de uitbreiding van een
peuterspeelzaalgroep in 2017.
(De financiële gevolgen zijn reeds verwerkt in de
NJN 2018)
Velema
De subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het
jaar 2017 definitief vast te stellen op € 555.460,Stichting Peuterwerk van dit besluit op de hoogte
te brengen door middel van bijgaande
beschikking

