EXTERN
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30-01-2018
Aanwezig:

Schmaal
Hammenga
Wierenga
Velema
Coerts

loco-burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig:

Swierstra

burgemeester

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 23-012018

Conform

3.

Lijst van conform stukken

GEEN

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

6.

7.

Overdracht piketdienst

1. Wierenga
2. Velema

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Hammenga

11.

Wierenga

12.
a.

Velema
Bijstelling begroting PG&Z 2017 en
actualisatie begroting PG&Z 2018
2018800100

1. Kennis te nemen van de aanpassingen in de
bijgestelde begroting PG&Z 2017
2. Kennis te nemen van de actualisatie van de
begroting PG&Z 2018
3. De financiële effecten van de actualisatie van de
begroting PG&Z 2018 te verwerken in de
Voorjaarsnota 2018
4. Op de bijstelling van de begroting PG&Z 2017 en
de actualisatie van de begroting PG&Z 2018 geen
zienswijze in te dienen en aldus het gelijkluidende
concept-raadsvoorstel vast te stellen

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra
a.

15.

1. Zaterdag 21 april vast te leggen als datum voor
de rondrit nieuwe inwoners in het voorjaar van 2018

Schmaal
a.

Innovatie werkplaats Zuid-Oost
Groningen
201709573

1. Deel te nemen aan het gezamenlijke project
Innovatiewerkplaatsen Zuidoost Groningen voor de
periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2020
2. Een bedrag van € 10.714,- beschikbaar te stellen
voor de inzet van een netwerkcoördinator
3. Een bedrag van €10.252,- beschikbaar te stellen
voor de huur van een pand in Veendam
4. De helft van de bovengenoemde kosten
(som € 10.483.-) in 2018 te dekken uit de post
incidenteel onvoorzien en de andere helft
ad € 10.483,- in 2019 ten laste van de Algemene
Bestemmingsreserve te brengen
5. Eén en ander te verwerken in de voorjaarsnota

c.

Naamgeving stadion de
Langeleegte
201800112

1. De naam van het Gjaltemastadion in het
sportpark Langeleegte te wijzigen in het “Henk
Nienhuis stadion”

16.

Hammenga
a.

17.

18.

Rondrit Veendam voorjaar 2018
201800107

Beantwoording brief bewoners
Schoolstraat e.o.
20180086

1. In te stemmen met beantwoording van de brief
van de bewoners van de Schoolstraat e.o., conform
bijgevoegde concept brief

Wierenga
a.

Uitbreiding peuterspeelzaal het
Gruthuus
201800102

1. In te stemmen met een extra incidentele bijdrage
aan Stichting Peuterwerk voor de uitbreiding van
een peuterspeelzaalgroep in 2017
2. Deze extra incidentele bijdrage vast te stellen op
€ 27.425,40
3. Deze bijdrage in de jaarrekening 2017 te
verantwoorden

b.

Uitbreiding van de huisvesting van
het specialistisch onderwijs
201710134

1. Te voorzien in een unit bij de onderbouw locatie
Margaretha Hardenbergschool
2. De incidentele kosten van € 18.500,- te dekken
uit de stelpost IHP
3. De structurele huurkosten (3-5 jaar) van
€ 12.750,- te dekken uit de stelpost IHP.
4. Eén en ander te regelen bij de Voorjaarsnota
2018
5. Vooruitlopend op de vaststelling van de VJN2018
in stemmen met zo spoedig mogelijke realisatie

Velema

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

Afstemming via wekelijks overleg
communicatie / burgemeester

Vastgesteld d.d. 2018
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

