Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 10
september

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 3
september 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
Stichting Faunavisie Wildcare

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Brief aan Stichting Faunavisie Wildcare wordt ter
kennis gebracht van de raad.

Collegestukken
14.

Swierstra
Inwonersbrief Golfeiland inzake
winningsplan Nedmag 2018
201900792

15.

Schmaal
Vaststelling
ontwerpbestemmingsplan
"Borgercompagnie 117 te
Borgercompagnie"
201900691

16.

1. Kennis te nemen van de ingekomen brief van
inwonerscollectief Golfeiland;
2. Hierop te reageren via bijgevoegde brief;
3. Deze brief ter kennisgeving aan te bieden aan de
raad.

1 In te stemmen met de inhoud van het
ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij
behorende verbeelding, regels, toelichting en
bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte
besluit met identificatienummer NL.IMRO.0047.
01PHBComp117-0301;
2 Het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes
weken ter inzage te leggen;
De raad te informeren over de terinzagelegging van
het ontwerp bestemmingsplan.

Grimbergen
Bijdragen aan instandhouding
infrastructuur burgerhulpverlening
(inzet AED's)
201900632

1 Voor de jaren 2019 tot en met 2021 voor 6 cent
per inwoner bij te dragen aan de instandhouding
van de landelijke infrastructuur voor
burgerhulpverlening (LROS) (de inzet van AED’s);
2 Als beleidslijn vast te stellen dat de gemeente
subsidieverzoeken voor aanschaf, beheer en
vaardigheden in gebruik van AED’s niet honoreert;
3 Als beleidslijn vast te stellen dat het verenigingen,
fondsen en andere organisaties die gemeentelijke
subsidie ontvangen vrij staat deze subsidie aan te
wenden voor bekostiging of subsidiëring van AED’s;
4 Voor de uitvoering van besluitpunt 1 voor de jaren
2019 – 2021 jaarlijks een bedrag van € 1.650,beschikbaar te stellen vanuit de GIDS middelen
2019-2021.
5 De financiële gevolgen voor 2019 te verwerken in
de Najaarsrapportage 2019;
6 De financiële gevolgen voor de jaren 2020 – 2021
te verwerken in de voorjaarsnota 2020.

Jaarverslag AVB &
Doorontwikkeling AMVO
201900758

1 . Kennis te nemen van het jaarverslag 2018
Algemene Voorziening Begeleiding
Veendam/Pekela
2.Kennis te nemen van het document
‘Doorontwikkeling AVMO’ 2020-2021
3.Deze documenten ter kennisname aan te bieden
aan de gemeenteraad

Verwerking
Rijksvaccinatieprogramma in de
gemeentebegroting
201900786

1 In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP) vanaf het jaar 2019 structureel een bedrag
van € 49.250,- beschikbaar te stellen vanaf de
stelpost vaccinaties ten gunste van het budget

Jeugdgezondheidszorg;
2 De budgettair neutrale financiële gevolgen te
verwerken bij de Najaarsrapportage 2019 en mee te
nemen bij de actualisatie van de
meerjarenbegroting.

17.

Wierenga
Beantwoorden vragen Veuruutkiekn
(VUK) over locatie met vervuilde
grond
201900788

18.

1 De vragen van VUK over de locatie met vervuilde
grond te beantwoorden.
2 De conceptbrief vast te stellen en te verzenden
aan de gemeenteraad.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 17 september 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

