Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 7 mei
2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 30
april 2019

3.

Lijst van conform stukken

4.

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 2019

6.

7.

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

15.

16.

Swierstra
VNG ledenraadpleging beleidsplan
2019-2022 CvA
201900396

1.In te stemmen met de VNG ledenraadpleging over
het beleidsplan van het College van Arbeidszaken
2019-2022.

Convenant Actiecentrum Veiligheid
en Zorg

1. Als gemeente Veendam het convenant
Actiecentrum Veiligheid en Zorg te ondertekenen;
2. De gemeenteraad hiervan via een brief aan de
raad in kennis te stellen.

Schmaal
Vervanging informatieschermen
201900050

1. In te stemmen met het vervangen en plaatsen
van een zestal informatieschermen in Veendam;
2. Deze opdracht te gunnen aan QledX;
3. Hiertoe een krediet van € 39.780,- excl. Btw
beschikbaar te stellen;
4. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallast
ad € 4.873,- budgettair neutraal ten laste te brengen
van het budget Public Relations;
5. een en ander te verwerken in de Voorjaarsnota
2019;
6. De toekomstige vervanging van
informatieschermen toevoegen aan de
vervangingsinvesteringen.

Herinrichting Promenade
201900409

1. In te stemmen met het schetsontwerp voor de
herinrichting van de Promenade.
2. Hiertoe een budget beschikbaar te stellen van €
300.000,- (exclusief btw) en dit budgettair neutraal
te dekken conform dekkingsplan, onderdeel
Financiën.
3. Een en ander te verwerken in de voorjaarsnota
2019.
4. De enkelvoudige onderhandse procedure te
volgen en gunnen als aanvulling op het bestaande
bouwteam Raadhuisplein en Veenlustplein
5. Op basis van het schetsontwerp het
communicatietraject te starten
6. Eventueel resterende middelen op rekeningbasis
dienen beschikbaar te blijven voor de afronding.

Renovatie veld 2 + verlichting
sportpark Ommelanderwijk
Zuidwending
201900372

1. Veld 2 en de verlichting op sportpark
Ommelanderwijk Zuidwending te renoveren.
2. Het hiervoor in 2018 beschikbaar gesteld krediet
(renovatie velden ) vrij te geven tot een bedrag van
€ 55.000,-.
3. Akkoord te gaan met het verstrekken van de
opdracht aan de Enk groen en golf te Drachten en
OVI te Enschede.

Grimbergen
Wijziging Gemeenschappelijke

1.De regeling tot wijziging van de

Regeling Publieke Gezondheid &
Zorg
201900417

17.

Wierenga

18.

Kleve
Beleidsregels Terugvordering
Veendam 2019
201900246

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Publieke
Gezondheid & Zorg (PG & Z) vast te stellen onder
voorbehoud van toestemming hiertoe van de raad;
2.Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen.

1. Ingaande 1 mei 2019 bijgaande ‘Beleidsregels
Terugvordering Veendam 2019’ vast te stellen;
2. Vanaf deze datum de vigerende beleidsregels
‘Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW,
IOAZ en Bbz gemeente Veendam 2016’ in te
trekken.

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

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

secretaris,

