Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 2 juli
2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 25 juni
2019

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3.

Lijst van conform stukken

Geen ingekomen stukken.

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.
b.

Raad
terugblik / acties
toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

Geen

N.v.t.
6.
a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

N.v.t.

b.

Planning thema-overleg

N.v.t.

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

7.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen
a

Brief veendam over uitgaven
jeugdhulp 2018 aan de raad juni
2019

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Ingestemd wordt met verzenden van de brief.

Collegestukken
14.

Swierstra
Op te leveren informatie t.b.v. het
IBT Provincie Groningen
201900569

15.

1. In te stemmen met het doorzenden van de
verzamelde informatie aan de Provincie
Groningen

Schmaal
a

Kwartiermaker voor centrum
Veendam
201900512

16.

Grimbergen

17.

Wierenga

18.

Kleve
Aanvraag aanvullende uitkering
BUIG 2018 op grond van de
vangnetregeling.
201900532

1.Te stoppen met het VVV-agentschap.
2.De mogelijkheden van een TIP nader te
onderzoeken.
3. De VVV-budgetten ad € 32.000,= beschikbaar te
houden voor promotie van Veendam.
4. Uit dit budget een incidenteel een bedrag van €
10.000,-= als bijdrage voor de OVC beschikbaar te
stellen voor een kwartiermaker voor de promotie
van Veendam.

1.Een aanvraag in te dienen bij de
Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet voor
een aanvullende uitkering op grond van de
vangnetregeling 2018.
2.De raad te informeren welke maatregelen en
acties zijn ingezet om het tekort te beperken c.q. te
reduceren en ook instemming hierop te vragen.
3.De raad te verzoeken dit aanvraagformulier te
ondertekenen om zodoende te kunnen overgaan tot
het indienen van de aanvraag bij de
Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet.

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

Vastgesteld d.d. 9 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

