Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 3
september

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 27
augustus 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.

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

15.

Schmaal
Beantwoording brief
StichtingStralingsArmNederland
201900767

16.

Grimbergen
Preventiemiddelen 2019 (OGGZ en
Maatschappelijke Opvang) regio
Pekela/Veendam
201900693

17.

18.

1 Akkoord te gaan met de beantwoording van de
brief aan StichtingStralingsArmNederland conform
bijgevoegd concept.
2 De brief aan de raad ter kennisneming toe te
sturen.
3 De brief van StichtingStralingsArmNederland
toe te sturen aan de VNG met het verzoek hierop
te reageren.

1. Het activiteitenplan 2019 vast te stellen.
2. De uit het regiobudget te ontvangen gelden groot
€ 134.775,-- in te zetten voor de uitvoering van het
activiteitenplan.

Wierenga
Beheer voortwoekerende
waterplanten en vijvers en kanalen
201900728

1 In te stemmen met het schonen van de vijvers en
kanalen zoals voorgesteld in bijgevoegde notitie.
Hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te
stellen van € 86.300,-- ten laste van reserve
“Uitbaggeren vijvers”.
2 Vooruitlopend op besluitvorming van de raad de
werkzaamheden te starten
3 Een en ander te verwerken in de
Najaarsrapportage 2019

Verkeersbesluit aanwijzen
parkeerplaatsen t.b.v. oplaadpunten
voor elektrische voertuigen
201900724

1 Een verkeersbesluit te nemen voor het aanwijzen
van parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpunten
voor elektrische voertuigen op basis van de
'Plankaart openbare laadinfrastructuur', conform
bijgevoegd verkeersbesluit.
2 Dit besluit op de voorgeschreven wijze te
publiceren en ter inzage te leggen.
3 De indiener van de zienswijze hierover te
informeren, conform bijgevoegde concept brief.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 10 september 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

