Nieuwspagina gemeente Veendam

Gemeenteberichten
Dinsdag 30 januari 2018

Openbare raadsvergadering
Gemeenteraad
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 5 februari 2018
19:30 uur
Gemeentehuis Veendam

Agenda
1. Opening
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
3. Vaststelling agenda
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van
18 december 2017
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Bespreekstukken
6. Solidariteit in de jeugdhulpregio Groningen in de
periode 2018-2021
7. Verbouw 2e fase vanBeresteyn, in het kader van de
integratie van functies
8. Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Groningen Drenthe & Bestuursconvenant Publiek
Vervoer Groningen Drenthe
9. Reglement van orde voor de raad en de verordening
op de raadscommissies
10. Verzoek om inlichtingen stand van zaken centrum
Veendam
11. Vragenhalfuurtje
12. Sluiting.

Berichtenbox van MijnOverheid
De gemeente Veendam is aangesloten op de Berichtenbox
van MijnOverheid. De Berichtenbox van MijnOverheid is de
persoonlijke digitale brievenbus van de inwoner, waarin de
inwoner de post van de overheid overzichtelijk en digitaal

week 5

kan ontvangen. De inwoner logt hierbij veilig en gemakkelijk
in met DigiD. De aanslag gemeentelijke belastingen digitaal
in 2018 De gemeente is vanaf 2017 gestart met het digitaal
versturen van de aanslagbiljetten via de Berichtenbox van
MijnOverheid. Heeft u zich geregistreerd bij MijnOverheid en
heeft u aangevinkt dat de gemeente Veendam digitaal post
naar u mag verzenden? Dan ontvangt u in 2018 het aanslagbiljet digitaal in uw eigen Berichtenbox.
Ontvangt u het aanslagbiljet voor de eerste keer digitaal in
uw Berichtenbox? Dan ontvangt u ook eenmalig een
herinneringsbrief per post met de attendering dat het
aanslagbiljet digitaal in uw Berichtenbox staat. Bent u niet
geregistreerd bij MijnOverheid? Dan verandert er niets voor
u en ontvangt u het aanslagbiljet per post.
Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie over de aanslagbiljetten
en de Berichtenbox van MijnOverheid gaat u naar
www.veendam.nl.

Project herstel begraafplaats
Dalweg 36 Wildervank van start
De algemene begraafplaats aan de Dalweg 36 in Wildervank is een begraafplaats die van cultuurhistorische waarde
is. De op de begraafplaats aanwezige bijzondere grafmonumenten (funerair erfgoed) moeten behouden blijven.
Om deze grafmonumenten te behouden worden er herstelen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Werkzaamheden
In het kader van het project Kerken in het Groen start
Landschapsbeheer Groningen begin 2018 met het herstel
van de grafmonumenten. De werkzaamheden worden door
Landschapsbeheer Groningen uitgevoerd in het kader van
het project “Kerken in het Groen”. Dit doen zij samen met
vrijwilligers.

Vrijwilligers
Om het project goed uit te kunnen voeren de inzet van
vrijwilligers nodig. De gemeente zoekt dan ook vrijwilligers
die meehelpen met de herstelwerkzaamheden. Wilt u meehelpen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar
info@veendam.nl. Een medewerker van de gemeente
neemt dan contact met u op.

Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van
het Noordelijk Belastingkantoor
Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf
1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken
uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en
Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt.
De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZbeschikking krijgt u zoals gewoonlijk van ons.
Wat merkt u ervan
Uw aanslag voor de waterschapsbelastingen betaalt u
voortaan aan het Noordelijk Belastingkantoor. U kunt daar
ook terecht met uw vragen over de waterschapsbelastingen. Een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen
voor die belastingen, een bezwaar indienen: u doet dat
voortaan bij het Noordelijk Belastingkantoor.
Meer weten?
Kijk op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.
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