Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 8
december

De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 1
december

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3.
a
b
4.

Van het aanbod voor aanschaf van de
scheurkalender wordt geen gebruik gemaakt.

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 2020

6.

7.

Ingekomen stukken / mededelingen
Vertrouwenscommissie
Groninger Scheurkalender

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen
Knarrenhof

Stop de (ver)huurdersheffing
11.

Wierenga

Initiatief nemers bericht sturen dat kennis is
genomen van het initiatief en dat aan de
desbetreffende afdeling advies is gevraagd ten
behoeve van het college. Hiermee volgt het initiatief
de reguliere route.
Kennis wordt genomen van het Pamflet “Stop de
verhuurdersheffing landelijk”.

12.

13.

Kleve
Brief aan colleges van Discriminatie
Meldpunt Groningen

De brief van Discriminatie Meldpunt Groningen
wordt voor kennisgeving aangenomen.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
Gewijzigde Leidraad Invordering
gemeente Veendam 2021
202000774

1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente
Veendam 2021 vast te stellen.
2. Het besluit in werking te laten treden met ingang
van de dag na die van de
bekendmaking.

Verkoop Groenstrook Acacialaan 9
Wildervank
202000844

1. De groenstroken nabij Acacialaan 9 te verkopen
voor € 3.400,-- aan de eigenaar van Acacialaan 9
Wildervank.
2. Het incidentele voordeel van € 3.400,- wegens
verkoop te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Sportnota 'Samen brengen we
Veendam in beweging' 2021-2026
202000896

1. Aan de raad voor te stellen om de Sportnota
'Samen brengen we Veendam in beweging' 20212026 vast te stellen.
Conform voorstel met inachtneming van beslispunt
2. In tekst in overleg met portefeuillehouders
Schmaal en Grimbergen nog enkele passages
aanbrengen inzake integraliteit sport met overige
beleidsvelden zoals welzijn en gezondheid.

16.

Grimbergen

17.

Wierenga
Hondenpoepbeleid
202000733

18.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 15 december 2020

1. Vast te houden aan het gevoerde
hondenpoepbeleid.
2. De raad via bijgevoegde brief te informeren over
het gevoerde hondenpoepbeleid.

Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

