Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Klok

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
(loco)secretaris

Afwezig m.k.

Schomper

secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 3 juni
2019

3.

Ingekomen stukken/mededelingen

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.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.
a

Wierenga
Conceptjaarrekening 2018 en
ontwerpbegroting 2020 en van de
Omgevingsdienst Groningen
(ODG)
201900531

De conceptjaarrekening 2018 van de ODG
opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad en
de raad voor te stellen daarbij bijgevoegde
kanttekeningen te plaatsen.
2. De ontwerpbegroting 2020 van de ODG
opnieuw voor te leggen aan de raad en de raad
voor te stellen daarop bijgevoegde zienswijzen in

te dienen.
3. De financiële gevolgen te verwerken bij de
actualisatie van de budgetten in de
meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2019.
4. Bijgevoegde brief vast te stellen en te
verzenden aan de ODG.

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra
Veendammer programma
Blumenschau 2019 Papenburg.
201900499

15.

Schmaal

16.

Grimbergen

1.In te stemmen met het Veendammer programma
tijdens de Blumenschau 2019 in Papenburg.
2.De financiële consequenties van per saldo €
5.000,- te dekken uit het budget representatie
college.
3.Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2019.

Verlenging contracten Ommelander
Samenwerking 2020
201900474

1.In te stemmen met de verlenging van de
bestaande uitvoerdersovereenkomsten met de
aanbieders Wmo Begeleiding (Zorg in Natura) voor
de duur van 1 jaar van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2020, tenzij er vóór de uiterste
verlengingsdatum van 1 januari 2020 een formele
beëindigingsgrond bestaat om deze
overeenkomsten niet te verlengen.
2.In te stemmen met het verlengen van de
overeenkomst met de gemeente Oldambt voor
contract- en leveranciersmanagement voor de duur
van 1 jaar.

Jaarverslag 2018 Participatieraad
201900510

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de
Participatieraad
2. Het jaarverslag 2018 van de Participatieraad ter
kennisname te sturen naar de gemeenteraad

Pilot VoorzieningenWijzer
201900455

1. Akkoord te gaan met de pilot
VoorzieningenWijzer;
2. De kosten ten bedrage van € 11.041,- (incl.
BTW) te bekostigen uit de bijdrage van Menzis;
3. De gemeenteraad te informeren over deze pilot
middels brief.
4. Een en ander budgettair neutraal te verwerken in
de Najaarsrapportage 2019.

17.

Wierenga
Schriftelijke vragen fractie VUK
transport windpark N33
2041900505

18.

De vragen van de fractie VUK overeenkomstig
bijgevoegde brief te beantwoorden.

Kleve
1e begrotingswijziging 2019 van
Wedeka bedrijven
201900485

1.Akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging
2019 van Wedeka bedrijven
2.de gemeentelijke bijdrage aan Wedeka
incidenteel te verlagen met € 107.980,3.Het detacheringsbudget groenvoorzieningen
incidenteel te verhogen met € 177.000,4.Het restant ad € 69.020.- ten laste te brengen van
het geoormerkte deel Wedeka binnen de
Algemene
Bestemmingsreserve (ABR).
5.Een en ander te verwerken in de
Najaarsrapportage 2019.
6. De raad voor te stellen om geen zienswijze op de
begrotingsstukken van Wedeka bedrijven In te
dienen

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

Vastgesteld d.d. 18 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

