Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 16
april 2019

3.

Lijst van conform 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.

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra
Jaarstukken 2018, actualisatie
begroting 2019 en conceptbeleidsbegroting 2020 VRG
201900346

15.

Schmaal
Bedrijven Investeringszone (BIZ)
centrum Veendam
201900337

16.

1.De Ondernemersvereniging Veendam Centrum
(OVC) met de voorbereiding van de realisatie van
een BIZ in het centrum van Veendam te
ondersteunen;
2.Aan de OVC een bedrag van € 10.000,- in de
vorm van een lening te verstrekken;
3.Dit te dekken uit het regulier EZ budget Veendam;
De raad te informeren via commissie Fysiek.

Grimbergen
PG&Z Jaarrekening 2018 en
Begroting 2020
201900361

17.

1. Kennis te nemen van het vastgestelde en ook
goedgekeurde jaarverslag en jaarrekening 2018, de
geactualiseerde begroting 2019 en de
beleidsbegroting 2020 van de Veiligheidsregio
Groningen;
2. Deze financiële stukken voor wat betreft het
jaarverslag 2018 ter kennisgeving aan te bieden
aan de Gemeenteraad en v.w.b. de begroting 2019
en beleidsbegroting 2020 deze in beginsel ter
zienswijze voor te leggen aan de Gemeenteraad.
3. Hierbij de Raad overigens voor te stellen geen
zienswijzen in te dienen;
4. De extra bijdrage vanaf 2019 te verwerken in de
(meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2019.

1.Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid
en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden
aan de raad.
2.De raad middels bijgevoegd conceptraadsvoorstel voor te stellen op de
ontwerpbegroting 2020 PG&Z geen zienswijzen in
te dienen.
3.De financiële effecten van de ontwerpbegroting
PG&Z 2020 ten opzichte van de bijgestelde
begroting PG&Z 2019, betreffende een extra
structurele hogere bijdrage ad. € 25.800,-, mee te
nemen bij de actualisatie van de
meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2019.

Wierenga
Ontwerp Meerjarenbegroting 20202023, begroting 2020 Publiek
Vervoer Groningen Drenthe
201900321

1. Kennis te nemen van de Ontwerp
Meerjarenbegroting 2020-2023 en begroting 2020
Publiek Vervoer GroningenDrenthe
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023 en
begroting 2020 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe
4. De raad voor te stellen de financiële gevolgen
m.b.t. de bijdrage aan Publiek Vervoer van
€25.579,- (incl. btw) structureel te verwerken
(€21.140,-excl. btw) in de (meerjaren)begroting
vanaf 2020 bij de Voorjaarsnota 2019

Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen
parkeerplaatsen t.b.v. oplaadpunten
voor elektrische voertuigen
201900334

18.

1. Een ontwerp verkeersbesluit te nemen voor het
aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van
oplaadpunten voor elektrische voertuigen op basis
van de 'Plankaart openbare laadinfrastructuur',
conform bijgevoegd ontwerp verkeersbesluit.
2. Dit ontwerp besluit op de voorgeschreven wijze te
publiceren en ter inzage te leggen.

Kleve
Jaarstukken 2018, gewijzigde
begroting 2019 en conceptbegroting
2020 Volkskrediebank NOGroningen
201900358

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018, de
gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting
2020 van de Volkskredietbank Noord-Oost
Groningen;
2. De hogere bijdrage ad € 41.000,- voor 2019 en
vanaf 2020 structureel ad € 32.000,- te verwerken
in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de
Voorjaarsnota 2019;
3. Geen bezwaren over de jaarstukken 2018, de
gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting
2020 in te dienen bij het algemeen bestuur;
4. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar
in te dienen over de jaarstukken 2018 en geen
zienswijze te geven over de gewijzigde begroting
2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Aanwijzen onafhankelijke arts
201900184

1. Bureau Ausems en Kerkvliet aanwijzen als
organisatie die een onafhankelijke arts
levert in het kader van het verlenen van een
vrijstelling voor leerplicht conform artikel 7
van de leerplichtwet 1969.

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

Vastgesteld d.d. 30 april 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

