Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 29
oktober 2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 22
oktober 2019

3.

Ingekomen stukken en
mededelingen

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.
b.

Raad
terugblik / acties
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.
a

9.

10.

Swierstra
Regionale reactie Groningen op het
gasbesluit
201900930

Schmaal

Grimbergen

1.Akkoord te gaan met de inhoud van de concept
brief;
2.De brief in week 43 ter kennis te brengen van de
raad;
3.Akkoord te gaan dat de brief mede namens het
college van Veendam door GS van Groningen
wordt ondertekend

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra
Verordening gegevensverstrekking
BRP en bijbehorende regelingen
201900912

15.

1.De gemeenteraad voor te stellen de Verordening
gegevensverstrekking BRP Veendam 2019 vast te
stellen;
2.De gemeenteraad voor te stellen de Verordening
gegevensverstrekking BRP Veendam 2014 in te
trekken;
3.De Regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen van 11 oktober 2017 in te
trekken;
4.De Regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen Veendam 2019 vast te
stellen;
5.De Regeling beheer en toezicht basisregistratie
personen Veendam 2019 vast te stellen;

Schmaal
Deelname regeling Lokale
Sportakkoorden
201900882

1. Deel te nemen aan de regeling Lokale
Sportakkoorden voor de periode 2019-2020.
2. Hiertoe de intentieverklaring van deelname te
ondertekenen.

Verbeteren verkeersveiligheid
omgeving buurtwinkelcentrum
Wildervank
201800904

1. in te stemmen met het bijgevoegde
schetsontwerp als onderdeel van een
wijkontwikkelplan 11e Laan;
2. de raad te verzoeken het verbeteren van de
verkeersveiligheid in de omgeving van
buurtwinkelcentrum Wildervank een hoge prioriteit
op de wensenlijst toe te kennen;
3. de urgentie onder de aandacht van de raad te
brengen d.m.v. bijgevoegde te wijzigen
conceptbrief;
4. te onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn.

inspraak op voorontwerp
bestemmingsplan Leer- en
Sportpark
201900923

1. De resultaten van onderzoek en overleg met
betrekking tot de verkeerskundige effecten van de
plannen voor het LSP te verwerken in het
voorontwerp bestemmingsplan;
2. het aangepaste voorontwerp vrij te geven voor de
(formele) inspraak overeenkomstig de bijgevoegde
“opzet inspraakprocedure”;
3. de raad via bijgevoegde conceptbrief te
informeren.

16.

17.

Grimbergen
Verordening Wmo 2020
201900863

Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen en ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Wmo abonnement
201900766

1 Het abonnementstarief op de wettelijk verplichte
€ 19,- per maand vast te stellen
2 Collectief vervoer uit te zonderen van het
abonnementstarief

Wierenga
Beantwoording brief
Dorpscoöperatie Ommelanderwijk
inzake verkeersbeperkende
maatregelen Zuidwending
201900938

18.

1.Akkoord te gaan met beantwoording van de brief
van de Dorpscoöperatie Ommelanderwijk, conform
bijgevoegde conceptbrief.
2.De antwoordbrief i.a.a. de raad te zenden, met
bijgevoegde begeleidende brief.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 5 november 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

