Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 15
oktober 2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d.8
oktober 2019

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

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 overeenkomstig vastgesteld.

Teruggeblikt wordt op de commissie vergadering
Fysiek en sociaal Domein.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal

16.

a

Rapportage Waarderingskamer
201900830

Het rapport van bevindingen van de
Waarderingskamer.

b

Herijking detailhandelsstructuurvisie
Veendam 2013
201900857

1 De Detailhandelsstructuurvisie Veendam te
actualiseren, conform bijlage 1.
2 Hiervoor een totaalbedrag van € 17.000,=
beschikbaar te stellen en te dekken uit het budget
ruimtelijke plannen
3 Dit deels (€ 8.500,-) te verwerken via een
eenvoudige beleidswijziging in de decemberraad.
4 Bij de provincie Groningen, retailagenda een
bedrag van € 6.800,= subsidie aan te vragen.
5 De resterende financiële consequenties budgettair
neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2020

c

Belastingvoorstellen 2020
201900890

De gemeenteraad voor te stellen de volgende
belastingverordeningen vast te stellen:
a) Verordening Afvalstoffenheffing 2020
b) Verordening Rioolheffing 2020
c) Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
d) Legesverordening 2020
e) Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
f) Verordening Reinigingsrechten 2020
g) Verordening Marktgelden 2020
h) Verordening Precariobelasting 2020
i) Verordening Reclamebelasting 2020

Grimbergen
Pgb-tarieven Berschemd Wonen
2019
201900044

1 de nadere regel vast te stellen tot wijziging van de
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Veendam 2018 met betrekking tot de
Pgb-tarieven Beschermd Wonen 2019
2 dit besluit bekend te maken via overheid.nl

Vaststellen ontwerp en
samenwerkingsovereenkomst bouw
36 woningen Bareveld
201900870

1 Definitief ontwerp voor de bouw van 36 woningen
in Bareveld vast te stellen.
2 Ter uitvoering van het project bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst met Acantus af te
sluiten.
3 De grond in eigendom van de gemeente voor de
bouw van 12 woningen aan de Pijlkruidstraat in
2020 te verkopen aan Acantus tegen een bedrag
van € 150.000,-- excl. BTW.
4 De grond in eigendom van Acantus voor de
inrichting van de openbare ruimte in 2023 aan te
kopen tegen een bedrag van € 57.500,-- vrij van
BTW.
6 De verkoopopbrengst toe te voegen aan de ABR

en te oormerken voor de toekomstige kosten van
het project (aankoop grond en inrichting openbare
ruimte en civiele werken).
7 Na het definitief worden van het bestemmingsplan
en verstrekking van de omgevingsvergunning een
en ander budgettair neutraal te verwerken in het
eerstvolgende ijkpunt (naar verwachting
najaarsrapportage 2020).
8 De raad te infomeren over het bouwplan.

17.

Wierenga
Vragen van een bewoner aan de
Wildervanksterdallen over
onderhoud
201900865

18.

1. De vragen conform bijgevoegde brief te
beantwoorden.
2. De raad conform de bijgevoegde brief te
informeren.

Kleve
Bestuursoverdracht twee OPOSscholen naar Scholengroep OPRON
201900862

1. Aan Scholengroep OPRON een positief advies af
te geven inzake de overdracht van twee OPOSscholen
2. De gemeenteraad schriftelijk op de hoogte te
stellen over de bestuursoverdracht van twee OPOSscholen naar Scholengroep OPRON

Vervoer rondom
(inburgeringstrajecten)
201900869

1. Niet in te gaan op het aanbod 'Meedoen Pas' van
de Arriva.
2. De gemeenteraad hierover te informeren in de
bijgaande brief.

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

Vastgesteld d.d.22 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

