Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 7 april

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 31
maart

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.
b.

Planning en voortgang
Afspraken MT
Planning thema-overleg

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

6.

7.

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.
a
9.
a

Swierstra
Alternatieve 4 mei herdenking
Schmaal
Memo openingstijden Goede Vrijdag
winkels Veendam

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper
Beantwoording schriftelijke vragen

College is enthousiast over het voorstel.

1. Verruiming van openingstijden van winkels
tijdens Goede Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur toe te
staan, op basis van artikel 3 lid 2
Winkeltijdenverordening Veendam 2013.
2. Communicatie hierover te laten plaatsvinden via
website, persbericht en social media.

Ingestemd wordt met de beantwoording.

SP

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal

16.

Aanvraag voor het wijzigen van de
bestemming op het perceel
Kerkstraat 68 te Veendam
202000230

1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en
in principe medewerking te verlenen aan het
verzoek voor het wijzigen van een
detailhandelsfunctie naar een woonfunctie op het
perceel Kerkstraat 68 te Veendam;
2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor
een periode van 2 jaar na verzending van de brief;
3. Algemene ruimtelijke en stedenbouwkundige
randvoorwaarden te gaan opstellen bij
functiewijzigingen in het transformatiegebied;
4. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde
brief.

Verzoek voor het wijzigen van de
bestemming van de AE Kerk te
Veendam
202000241

1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en
in principe medewerking te verlenen aan het
verzoek voor het wijzigen van de maatschappelijke
functie naar een woonfunctie op het perceel AE
straat 1 te Veendam
2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor
een periode van 2 jaar na verzending van de brief.
3. Initiatiefnemer te infomeren middels bijgevoegde
brief

Grimbergen

17.

Samenwerken aan participatie; Visie
en routeplanner Participatieraad
202000121

1.De visie op participatie en de gezamenlijke
werkwijze via de routeplanner vast te stellen
2.De notitie 'Samenwerken aan participatie' vast te
stellen.

De aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling
202000244

1.Uitvoering te geven aan het project “De aanpak
van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
2.Een bedrag van €65.491,- beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van het project en dit te dekken
uit de hiertoe beschikbaar gestelde middelen vanuit
de centrumgemeente
3.De financiële gevolgen budgettair neutraal te
verwerken in de Voorjaarsnota 2020
4.De niet bestede middelen in de jaarstukken toe te
voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve
(ABR) en in de Voorjaarsnota beschikbaar te
stellen, totdat het project is afgerond (per 1-4-2021).

Wierenga
a

Erkennen
waterbodemkwaliteitskaart Hunze
en Aa's
202000204

1.De bijgevoegde waterbodemkwaliteitskaart PFAS
te erkennen.
2.Het waterschap hier middels bijgevoegde brief
over te informeren.

3.De raad hier middels bijgevoegde brief over te
informeren.
Ontwerpbegroting 2021
Omgevingsdienst Groningen (ODG)
202000237
18.

1.De ontwerpbegroting 2019 van de ODG voor te
leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te
stellen daarop geen zienswijzen in te dienen.

Kleve

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

Vastgesteld d.d.14 april 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

