EXTERN
Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 08-05-2018
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Hammenga
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 01-052018

3.

Lijst van conform stukken

Zie lijst

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

Besproken

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

6.

7.

Overdracht piketdienst

1. Schmaal
2. Hammenga

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Hammenga

11.

Wierenga

12.

Velema

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra
b.

Inzet organisatie mbt gestapelde
mijnbouw
201800483

1. De inzet in de gestapelde mijnbouw voor de
periode 1 mei 2018 tot 1 mei 2020 tijdelijk te
verhogen
2. Hiervoor voor de periode 1 mei 2018 tot 1 mei

2020 gefaseerd een incidenteel bedrag beschikbaar
te stellen van in totaal € 70.383,3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2018
4. Vooruitlopend op het raadsbesluit de Kompanjie
opdracht te geven om tot deze verhoogde inzet te
komen
c.

15.

Collegeverklaring DIGID en Suwinet
201800410

1. Kennis te nemen van de Ensia rapportage Digid
2. Kennis te nemen van de Ensia rapportage
Suwinet
3. In te stemmen met de collegeverklaring ENSIA
betreffende informatiebeveiliging voor de
onderdelen Digid en Suwinet inclusief het
assurance rapport
4. In te stemmen met het bij deze verklaring
behorende verbeterplan
5. Voor 2018 een incidentele extra bijdrage aan De
Kompanjie van € 30.000,- beschikbaar te stellen
voor het door ontwikkelen van
informatiebeveiligingsbeleid en –maatregelen
6. De kosten te dekken uit de stelpost
informatiebeveiliging.
7. Dit te regelen via de voorjaarsnota 2018

Schmaal
a.

Verlengen pluimveestal v/d Ham,
Wildervanksterdallen 63 te
Wildervank
201800544

In te stemmen met het verlengen van de
pluimveestal op de gevraagde locatie
Voor de omgevingsvergunning een reguliere
procedure te doorlopen
De wijziging verwerken in het veegplan
Buitengebied Veendam

b.

Bestemmingsplan voor perceel
Borgercompagnie 63 te
Borgercompagnie
201800568

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan
Borgercompagnie 63 vast te stellen

16.

Hammenga
b.

Voorlopige jaarstukken 2017 van de
Omgevingsdienst Groningen (ODG)
201800576

17.

Wierenga

18.

Velema
a.

Subsidie Stichting Present
201800477

1. De voorlopige jaarstukken 2017 van de ODG ter
kennisneming door te zenden naar de
gemeenteraad via bijgaande conceptbrief

1. Stichting Present Zuidoost Groningen voor het
jaar 2018 een eenmalige voorlopige subsidie toe te
kennen van € 15.000,2. Dit bedrag te dekken uit het budget ‘Samenkracht
en burgerparticipatie IU-SD’
3. Stichting Present Zuidoost Groningen op de
hoogte te brengen van uw besluit door middel van
bijgaande brief

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

Afstemming via wekelijks overleg
communicatie / burgemeester

Vastgesteld d.d. 15-05-2018
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

