EXTERN
Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 juli 2018
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling gewijzigde besluitenlijst
d.d. 10 juli 2018

3.

Lijst van conform stukken

Conform

4.
5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.
b.

Planning en voortgang
Afspraken MT
Agenda DB De Kompanjie 17 juli
Overdracht piketdienst

6.

7.

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaa

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Velema

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
a.

Vervanging beregeningsinstallatie
201800692

1. De beregeningsinstallatie op sportpark de
Langeleegte te vervangen en aan te passen
2. Het hiervoor beschikbaar gestelde krediet vrij te
geven tot een bedrag van € 35.000
3. Akkoord te gaan met het verstrekken van de
opdracht aan Mölder sportveldberegeningen te
Heteren

b.

Verzoek om medewerking voor
nieuwbouw ontwikkeling op de
locatie Beneden Westerdiep 20 te
Veendam
201800776

1. In principe geen medewerking te verlenen aan het
realiseren van een supermarkt op het perceel
Beneden Westerdiep 20 te Veendam
2. In principe geen medewerking te verlenen aan het
realiseren van woningen op het perceel Beneden
Westerdiep 20 te Veendam
3. De verzoeker met bijgevoegde conceptbrief te
informeren over uw standpunt

c.

Aankoop Kerkstraat 7
201800325

1. Het perceel Kerkstraat 7 te Veendam aan te
kopen voor een bedrag van € 70.000,2. Het perceel voorlopig in te richten als openbare
ruimte met fietsenstalling
3. De aankoopkosten ten laste te brengen van de
Algemene Bestemmingsreserve (€ 55.000,-) en de
Algemene Reserve Grondbedrijf (€ 15.000,-)
4. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2018

16.

Grimbergen
a

17.

Transformatieagenda jeugdhulp
Groninger gemeenten 2018-2020
201800759

1. De Transformatieagenda jeugdhulp Groninger
gemeenten 2018-2020 vast te stellen

Wierenga
a.

Afvalwaterbeleidsplan
201800729

1. In te stemmen met het concept
afvalwaterbeleidsplan Groningen Centraal en de
specificatie Veendam
2. Deze ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad

18.

Velema
a.

Vier pilots Wedeka
201800761

1. Akkoord te gaan aan met de vier pilots die
Wedeka samen met de gemeenten Veendam en
Stadskanaal heeft opgesteld
2. Hiertoe in 2019 een incidentele bijdrage aan
Wedeka beschikbaar te stellen van € 140.000 ten
laste van de Algemene Bestemmingsreserve
(geoormerkt deel Wedeka)
3. Dit te verwerken in de primitieve begroting 2019
4. Vooruitlopend op het raadsbesluit bij de begroting
2019 akkoord te gaan met de deelname
5. De raad hiervan op de hoogte te stellen

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

Vastgesteld d.d. 2018
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

