Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 maart 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 31 maart

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 24 maart

Besluitenlijst 24 maart wordt conform
vastgesteld;

Vaststelling besluitenlijst d.d. 25 maart

Genomen besluit luidt:
1. Voorlopig geen dwanginvordering voor
ondernemers plaats te laten nemen;
2. De aanslagoplegging van de BIZ (bedrijven
Investering Zone) aanslag uit te stellen;
3. Coulanter om te gaan met het verstrekken
van betalingsregelingen voor ondernemers;
4. Uitstel van betaling verstrekken aan
ondernemers wanneer de situatie er om vraagt;
5. Geen belastingheffing aan ondernemers
plaats te laten vinden in het eerste vervolgkohier.
6. De maatregelen gelden vooralsnog tot 1
augustus 2020.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 26 maart

Besluitenlijst 26 maart wordt conform
vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken / mededelingen
1. Stand van zaken Implementatie
Omgevingswet
2. Brief REIN mbt Team Keizer

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.
b.
c.

Raad
terugblik / acties
toezeggingen
besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

6.

7.

Overdracht piketdienst

Rapportage Implementatie Omgevingswet wordt
voor kennisgeving aangenomen.
Brief wordt vooralsnog voor kennisgeving
aangenomen.

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga
Nedersaksenlijn

12.

Kleve

13.

Schomper

De documenten worden voor kennisgeving
aangenomen.

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
Ontwerpbestemmingsplan
Havenstraat 1b te Veendam
202000216

16.

Grimbergen
Coulanceregeling contractpartijen
Ommelander Samenwerking maart
2020
202000227

17.

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan
"Havenstraat 1b te Veendam"
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Havenstraat 1b te
Veendam” samen met de ontwerpvergunning voor
de uitbreiding van de woningen ter inzage te leggen
3. De raad via bijgevoegde brief te informeren
4. Te besluiten dat er geen vormvrije m.e.r.beoordeling noodzakelijk is.

1. De coulanceregeling maart 2020 voor de
uitvoerders van de contracten begeleiding
Ommelander Samenwerking vast te stellen.

Wierenga
Aanschaf snelheidsinformatiedisplay
202000180

1. Akkoord te gaan met het aanschaffen van een
snelheidsinformatiedisplay (SID).
2. De raad te verzoeken hiervoor een krediet ad
€ 5.000 excl. BTW beschikbaar te stellen, ten laste
van de post “incidenteel onvoorzien”
3. Dit regelen bij de Voorjaarsnota 2020.
4. Vooruitlopend op de besluitvorming hierover door
de raad, akkoord te gaan met het geven van
opdracht voor de levering van de SID.

18.

Kleve
AVG overeenkomst met de partners
in de VSV / RMC organisatie
202000195

1. De bijgaande concept overeenkomst vast te
stellen en te ondertekenen.
2. De afdeling op te dragen een DPIA (Privacy
Impact Analyse) uit te voeren op de aansluiting met
gemeentelijke processen, leerplicht en het RMC
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig
Schoolverlaters).

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

Vastgesteld d.d. 7 april 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

