Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d.06-02- 2018
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Hammenga
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 30-012018

Conform

3.

Lijst van conform / te bekrachtigen
stukken

verwerkt

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

behandeld

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

6.

7.

Overdracht piketdienst

1. Swierstra
2. Hammenga

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Hammenga

11.

Wierenga

12.

Velema

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra
a.

Privacy beleid en privacyreglement
in het kader van de invoering van de
AVG
201710075

1. Het privacy-beleid en – reglement voor de
gemeente Veendam vast te stellen
2. De ingangsdatum vast te stellen op 25-5-2018
3. T.b.v. de nog uit te voeren projecten voor 2018

een incidentele extra bijdrage te verstrekken aan de
Kompanjie van € 46.667
4. Te regelen bij de Voorjaarsnota 2018.
5. De directeur van de Kompanjie te mandateren de
noodzakelijke verwerkersovereenkomsten af te
sluiten en te ondertekenen namens de gemeente
Veendam
6. Vooruitlopend op het besluit bij de Voorjaarsnota
2018 omtrent de extra incidentele bijdrage aan De
Kompanjie akkoord te gaan met het uitvoeren van
de werkzaamheden
15.

Schmaal

16.
a.

b.

17.

Hammenga
Beantwoording vragen fractie VUK
201800123

Beantwoording van diverse vragen,
gesteld in de commissie VROM van
4 december 2017
201800156

1. In te stemmen met de beantwoording van de
brief van de fractie VUK, conform bijgevoegde
concept brief
1. De raadscommissie VROM via bijgevoegde
memo te informeren (onder redactie)

Wierenga

18.
a.

b.

Velema
Voorlopige beschikking
Veenkoloniaal Museum 2018
201800092

Continueren regionale
samenwerking toezicht op
calamiteiten en geweld 2018 en
2019
201710080

1. Akkoord te gaan met het Jaarplan 2018
Veenkoloniaal Museum Veendam
2. De voorlopige subsidie 2018 vast te stellen op
€ 123.513,00
3. Het Veenkoloniaal Museum op de hoogte te
stellen van dit besluit door middel van een
beschikking
1. Het toezicht op calamiteiten en geweld WMO en
Jeugdwet in 2018 en 2019 te beleggen bij de
centrumgemeente Groningen
2. De gemeente Groningen aan te wijzen als
toezichthouder middels bijgaand aanwijzingsbesluit
(zie bijlage 2)
3. De kosten te verdelen overeenkomstig de
verdeelsystematiek (zie bijlage 3)
4. Dekking uit reguliere middelen
5. De besluiten onder 1 en 2 bekend te maken via
de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties

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

Afstemming via wekelijks overleg
communicatie / burgemeester

Vastgesteld d.d. 13-02-2018
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

