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

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 3
december 2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 26
november 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.

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
Vaststelling bestemmingsplan
"Borgercompagnie 117 te
Borgercompagnie"
201900981

1 De raad voor te stellen het bestemmingsplan
“Borgercompagnie 117 te Borgercompagnie’ vast te
stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met
de bijbehorende verbeelding, regels en toelichting,
vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met
identificatienummer L.IMRO.0047.01PHBComp1170401;
2 De raad voor te stellen geen exploitatieplan op te
stellen ten aanzien van het plangebied.

Verbouwing begane grond BWI
201901057

1. De raad bij de Voorjaarsnota 2020 voor de
verbouw van de begane grond van het BWI gebouw
voor te stellen om een krediet van € 180.000,beschikbaar te stellen;
2. De financiële gevolgen budgettair neutraal te
verwerken in de Voorjaarsnota 2020;
3. De 4 e en 5 e verdieping te ontruimen na de
verbouwing;
4. De Kompanjie te verzoeken om geschikte
huurders voor de 4 e en 5 e verdieping te vinden;
5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de
Voorjaarsnota akkoord te gaan met de uitvoering
van de verbouwing.

Ingekomen brief inzake
toeristenbelasting
201901060

1. Kennis te nemen van de ingekomen brief;
2. Hierop via bijgevoegde brief te antwoorden.

16.

Grimbergen

17.

Wierenga

18.

Kleve
Uitbreiding onderwijshuisvesting
Mgr. Bekkerschool Pr. Bernardlaan
201900838

1Akkoord te gaan met het plaatsen van twee
tijdelijke lokalen bij de Mgr. Bekkerschool, Pr.
Bernardlaan 87 op de plaats van de voormalig
Judoschool, Schoolstraat 4, voor de periode van 5
jaar;
2Één lokaal hiervan te gebruiken als extra
klaslokaal voor de school;
3Hiervoor een huurovereenkomst aan te gaan met
Directbouw voor de periode van 5 jaar;
4Voor de incidentele plaatsingskosten vanuit het
budget Arbo-brandveiligheidsvoorzieningen 2019
€37.500 beschikbaar te houden om de plaatsing
van de tijdelijke lokalen in 2020 te dekken;
5Hiertoe de raad bij de vaststelling van de
jaarrekening 2019 voor te stellen om dit bedrag
geoormerkt toe te voegen aan de Algemene

Bestemmingsreserve;
6De raad bij de Voorjaarsnota 2020 voor te stellen
€37.500 beschikbaar te stellen voor de plaatsing
van de tijdelijke lokalen ten laste van de hiervoor
geoormerkte middelen binnen de Algemene
Bestemmingsreserve;
7De structurele kosten van €11.500 vanaf 2020 te
dekken uit het budget Voorziening huisvesting
bijzonder basisonderwijs.

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

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

secretaris,

