Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda
24 september 2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d.17
september 2019

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.
b.
c.

Raad
terugblik / acties
toezeggingen
besluitenlijst raadspresidium

a.
b.
c

Planning en voortgang
Afspraken MT
Planning thema-overleg
Agenda DB De Kompanjie 2019

6.

7.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga
Beantwoording vragen VUK over
RES

12.

Kleve

13.

Schomper

Conform voorstel

Collegestukken
14.

Swierstra
Raadsvoorstel inzake verlenging

Bijgaand raadsvoorstel inzake de verlenging

ontheffing ingezetenschap
wethouder Kleve
201900824
15.

Schmaal
incidenteel verhogen
onderhoudsbudget sportparken
201900796

16.

Grimbergen

17.

Wierenga

18.

ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van
wethouder Kleve vast te stellen en ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad

1 Het onderhoudsbudget sportpark Wildervank
voor 2019 incidenteel te verhogen met € 35.953,2 Het bedrag ad € 35.953,- ten laste te brengen
van de reserve ZE Sport.
3 Een en ander budgettair neutraal te verwerken in
de Najaarsrapportage 2019.

Voorjaarsnota 2019
Omgevingsdienst Groningen (ODG)
201900832

De voorjaarsnota 2019 van de ODG via
bijgevoegde brief ter informatie voor te leggen aan
de gemeenteraad.

Verlengen waterketenakkoord 20202025
201900541

1. De samenwerkingsovereenkomst WDGD 2019 te
ondertekenen
2. In te stemmen met het instellen van een
bestuurlijke stuurgroep
3. Wethouder Wierenga te machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen
4. Jaarlijks een bijdrage te leveren van ongeveer
€ 4.700,- ter financiering van de regionale
samenwerking
5. De huidige ambtelijke regiegroep middels brief te
informeren
6. De gemeenteraad middels een brief te
informeren
7. De brieven bedoeld onder 5 en 6 onder redactie
van portefeuillehouder en secretaris laten uitgaan.

Kleve

Rondvraag / w.v.t.t.k.

Vastgesteld d.d. 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

