EXTERN
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23-01-2018
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. 16-012018

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

c.

11.30 uur Uitleg SAM intranet

6.

7.

Overdracht piketdienst

1. Wierenga
2. Schmaal

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Hammenga

11.

Wierenga

12.

Velema

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra
a.

15.

Benoeming leden centraal en
hoofdstembureau verkiezingen
201800075

1. Leden centraal en hoofdstembureau conform
voorstel te benoemen.

Schmaal
a.

Aanvraag omgevingsvergunning
GVT Transport & Logistisch
Castorweg 4 te Veendam
201800078

1. In afwachting van afronding van de formele
procedure in principe medewerking te verlenen aan
de uitbreiding van het bedrijf GVT Transport &
Logistics
2. De leden van de commissie VROM middels
bijgevoegde brief hierover te informeren

b.

Herziening besluit VVV subsidie
201800023

1. De definitieve subsidie 2017 voor de Stichting
Veenkoloniaal Museum ten behoeve van het VVV
agentschap vast te stellen op € 18.679,32
2. Het in 2017 teveel ontvangen bedrag
ad. € 5.320,68 te verrekenen met de uitbetaling van
de voorlopige subsidie in 2018
3. Het incidentele voordeel van € 5.320,- te
verwerken in de Voorjaarsnota 2018

16.

Hammenga
a.

Beantwoorden vragen CDA over
biovergister Dankers
201800084

1. De vragen van het CDA over de biovergister van
Dankers te beantwoorden
2. De conceptbrief vast te stellen en te verzenden
aan de gemeenteraad

b.

Beantwoording vragen raadsfractie
PvdA omtrent het speelruimtebeleid
gemeente Veendam 2017
201800083

1. De gemeenteraad via bijgevoegde brief
inhoudelijk te beantwoorden

17.

Wierenga
a.

Winkler Prins Begroting 2018
201800025

1. De raad voor te stellen om met betrekking tot het
beleidsplan en de begroting 2018 van de Stichting
Winkler Prins geen zienswijze voor te leggen en de
begroting voor kennisgeving aan te nemen

b.
18.

Velema
a.

Bezwaar Coöperatie Dichtbij
201800010

1. Het college van B&W van de gemeente Delfzijl te
machtigen om als penvoerder de brief te
beantwoorden en het bijbehorende proces met
Coöperatie Dichtbij te regelen

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

Afstemming via wekelijks overleg
communicatie / burgemeester

Vastgesteld d.d. 2017
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

