Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 10
maart 2020

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 3
maart 2020

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.
b.

Raad
terugblik / acties
toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

6.

7.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra
rapport Noordelijke Rekenkamer

9.

Rapport , brief aan college GS Groningen en
aanbiedingsbrief PS worden voor kennisgeving
aangenomen.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.
a

Wierenga
Veendam Raadsconsultatie RES
24-02-2020 def concept

1. Ingevulde format wordt via de griffie heden
verzonden naar de deelnemers van de
commissievergadering over het
consultatiedocument RES;
2. Het ingevulde format wordt
donderdagmiddag verzonden aan de

stuurgroep RES;
3. Het ingevulde format wordt hierbij voorzien
van een onder redactie van
portefeuillehouder en secretaris op te
stellen aanbiedingsbrief .
12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal

16.

Vaststelling uitslag draagvlakmeting
Bedrijven Investeringszone Centrum
Veendam
202000126

1. De uitslag van de draagvlakmeting
bedrijveninvesteringszone centrum Veendam
conform bijlage 1 vast te stellen.
2. Voor wat betreft de financiële gevolgen voor de
gemeente als deelnemer aan de BIZ te
verwerken in de voorjaarsnota.
3. Conform het reglement draagvlakmeting
bedrijveninvesteringzone Centrum Veendam
2020-2024 berust m.u.v. de bijlage
Gebiedsafbakening en reglement
draagvlakmeting geheimhouding op het proces
verbaal van de notaris en daarmee ook op de
overzichten van voor- en tegenstemmers.

Aanvraag voor het toevoegen van
een woning op het perceel
Bareveldstraat 33/33a te Wildervank
202000152

1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en
in principe medewerking te verlenen aan het
verzoek voor het toevoegen van 1 woning op het
perceel Bareveldstraat 33/33a te Wildervank
2. De omgevingsvergunning te verlenen

Verzoek voor 4 woningen in
kantoorpand Ketelstraat 20-22 te
Veendam
202000178

1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en
in principe medewerking te verlenen aan het
verzoek voor vier woningen in het kantoorpand aan
de Ketelstraat 20-22
2. Deze medewerking voor de periode van 1 jaar te
verstrekken
3. De aanvrager hierover per brief te informeren

Grimbergen
Gebiedsgerichte aanpak (GGA) van
Menukaart RWLP
20201167

1. Deel te nemen aan de gebiedsgerichte aanpak
(GGA) van het RWLP
2. Aan de raad voor te stellen een bedrag van
€ 206.000,- geoormerkt toe te voegen aan de
Algemene Bestemmingsreserve voor de
cofinanciering van de gebiedsgerichte aanpak
(GGA) uit de Menukaart RWLP ten laste van de
stelpost cofinanciering RWLP
3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2020.

17.

Wierenga
Beantwoording vragen fractie VUK
m.b.t. sanering vuilstort
Zuidwending
202000182

18.

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de
vragen van de fractie VUK, conform bijgevoegde
conceptbrief.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 17 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

a

secretaris,

