Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

Burgemeester (deels afwezig)
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 16 juli
2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d.9 juli
2019

3.

Ingekomen stukken

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

6.

7.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.
a

9.

Swierstra
Steunbetuiging brief aan minister
Dekker over voorgenomen sluiting
JJI Juvaid
Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

De brief aan Minister Dekker om de JJI Juvaid te
Veenhuizen niet te sluiten wordt ondersteund.

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra
Regeling rechtspositie
burgemeester en wethouders
201900388

15.

1.Bijgaande 'regeling rechtspositie burgemeester en
wethouders Veendam 2019 vast te stellen.
2.De gemeentesecretaris te mandateren met de
beslissingsbevoegdheid op aanvragen van ten
hoogste € 2.500,-- van burgemeester en
wethouders die willen deelnemen aan nietpartijpolitiek georiënteerde scholing.

Schmaal
Geur- en mestbeleid voor het
Buitengebied
201900594

16.

1.De bijgaande oplegnotitie en verkenning met
bijlagen als uitgangspunt te nemen voor het (al dan
niet) vaststellen van een
gemeentelijk geurbeleid;
2.In de beleidsnotitie Visie mestopslag
Buitengebied Pekela en Veendam voor Veendam
de maximale inhoudsmaat voor mestopslag op
veldkavels te wijzigen in 2.500 m 3
en tevens een maximale oppervlaktemaat van
750m 2 hierin op te nemen;
3.Aan de raad de bijgaande planning voor
behandeling van de beleidsvoorstellen geur en
mestopslag en de vaststelling van het veegplan
Buitengebied voor te leggen.

Grimbergen
Woonvisie 2019-2023 Gemeente
Veendam en Regionaal
prestatiekader RWLP 2018-2023
201900540

17.

Wierenga

18.

Kleve
a

Evaluatie uitvoering beschut werk
Oost-Groningen

1. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen
op de ontwerp woonvisie 2019-2023 van de
gemeente Veendam;
2. De zienswijzenota van de woonvisie 2019-2023
vast te stellen;
3. De gemeenteraad voor te stellen de woonvisie
2019-2023 Gemeente Veendam vast te stellen;
4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen
met het Regionaal prestatiekader Regionaal Woonen Leefbaarheids Plan (RWLP) 2018-2023 OostGroningen;
5. In te stemmen met de aanbiedingsbrief van de
woonvisie aan de provincie;
6. De indieners van de zienswijzen door middel van
bijgevoegde (concept)brief te informeren.

1. Kennis te nemen van bijgaande evaluatie
“uitvoering beschut werk in Oost-Groningen in 2017

201900590

en 2018 en de
aanbevelingen voor 2019 en volgende jaren”;
2. In te stemmen met de aanbevelingen.

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

Vastgesteld d.d. 23 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

