Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019
Aanwezig:

Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper
Swierstra

Afwezig:

(loco)burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris
burgemeester

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d.7 mei
2019

3.

Lijst van conform 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

realisatie hersteld cameratoezicht
Veendam 2019
201900456

15.

16.

1.Het cameratoezicht in de binnenstad van
Veendam technisch gezien opnieuw in te voeren
op basis van de uitgangspunten en condities zoals
in de Notitie realisatie hersteld cameratoezicht
Veendam 2019 benoemd;
2.Aan Chubb Fire & Security BV en Veko Glas BV
op basis van de daartoe uitgebrachte en
beoordeelde offertes opdracht te verlenen;
3.Met de Politie verdere afspraken te maken en
vast te leggen betreffende het beheer van het
camerasysteem, de taken, rollen en
verantwoordelijkheden daarin en de verwerking van
persoonsgegevens;
4.Het college en de raad en/ of raadscommissie
hiervan op de hoogte te brengen.

Schmaal
Leidraad Invordering gemeente
Veendam 2019
201900402

1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente
Veendam 2019 vast te stellen
2. Het besluit in werking te laten treden met ingang
van de dag na die van de bekendmaking

Concept jaarstukken 2018
gemeente Veendam
201900461

1. De concept jaarstukken 2018 zonder volledig
afgeronde accountantscontrole aan te bieden aan
de raad.
2. Na de afronding van de accountantscontrole de
jaarstukken 2018 via het college van B&W ter
vaststelling aan te bieden aan de raad.

Grimbergen
Wijkvernieuwing en stedelijke
vernieuwing
201900457

17.

Wierenga

18.

Kleve
Reactie op
aansprakelijkheidsstelling
201900425

1.De raad bij de aanbieding van de jaarstukken
2018 voor te stellen de reserve herstructurering
volledig (rond € 2,4 miljoen) te laten vrijvallen;
2.Vooralsnog € 1,9 miljoen voor
(wijk)ontwikkelingsplannen toe te voegen aan de
(geactualiseerde) wensenlijst in de Voorjaarsnota
2019 (conform bijlage 1);
3.In de Voorjaarsnota voor de kosten van al
aangegane verplichtingen in het kader van
wijkvernieuwing Bareveld een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen van € 50.000,- ten laste van
de Algemene Bestemmingsreserve.

1.De raad te informeren over de procedure met
betrekking tot de afhandeling van een
aansprakelijkheidstelling;
2.Daartoe de bijgevoegde brief vast te stellen en te

verzenden.
Voorlopige jaarrekening 2018 van
Wedeka bedrijven
201900415

1.Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening
2018 van Wedeka bedrijven.
2. Wedeka meedelen dat de gemeente Veendam
geen opmerkingen heeft met
betrekking tot deze concept jaarrekening.
3.De jaarstukken ter kennisgeving voorleggen aan
de raad.

Vaststelling subsidie 2018
Veenkoloniaal Museum
201900369

1.Op grond van de Jaarrekening 2018 van het
Veenkoloniaal Museum de subsidie voor 2018 vast
te stellen op € 123.513,-.
2.De raad conform bijgaande brief te informeren.

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

Vastgesteld d.d. 21 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

