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Officiële bekendmakingen
In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van de gemeente Veendam. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, vergaderingen
van de gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Het Elektronisch Gemeenteblad verschijnt wekelijks op dinsdag op www.veendam.nl.
Bekendmakingen per e-mail
Naast het gemeenteblad kunt u zich ook abonneren op de wettelijke
bekendmakingen via overheid.nl. U vindt dan de wettelijke bekendmakingen over uw directe woonomgeving in uw e-mail.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.

Voor
: het bouwen van een vrijstaande villa
Locatie
: Stationsstraat 8, 9641 KE Veendam
Datum ontvangst : 14 juli 2015 (V2015.141)

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen óf een melding moet doen.

Voor
Locatie

Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en met
pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.
Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst
van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning krijgt
of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt
de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.

: het bouwen van een steakhouse
: Borgerswold (kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie C
nummer 1648) te Veendam
Datum ontvangst : 15 juli 2015 (V2015.142)

Voor
Locatie

: het verbouwen van de woning
: Beneden Westerdiep 8,
9641 GG Veendam
Datum ontvangst : 16 juli 2015 (V2015.143)
Voor
Locatie

: het plaatsen van zonnepanelen
: Borgercompagnie 63,
9632 TC Borgercompagnie
Datum ontvangst : 16 juli 2015 (V2015.144)

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Verzonden op 16 juli 2015
Voor
: het bouwen van een woning met berging
Locatie
: J. Kammingastraat 12,
9648 KE Wildervank
Datum besluit
: 6 juli 2015 (V2015.076)
Verzonden op 20 juli 2015
Voor
: het plaatsen van een
tuinhuisje/overkapping
Locatie
: Pottenbakkersstraat 2,
9646 AM Veendam
Datum besluit
: 20 juli 2015 (V2015.104)
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van
de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:
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: het bouwen van een stenen schuur ter
vervanging van een houten schuur
Locatie
: Raadhuiskade 71A, 9648 KD Wildervank
Datum verlenging : 21 juli 2015 (V2015.137)
Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in de afgelopen periode de volgende
aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling is
gesteld:

Week 31 28 juli 2015

• 26 september tot en met 3 oktober 2015, briefnr.
201515300, voor het houden van de Feestweek
Sorghvliet in het kader van het 50 jarig bestaan van
Sorghvliet waarbij op 3 oktober 2015 een braderie op de
locatie tussen de Pommerse Bocht en het Skager Rak zal
worden georganiseerd.
• 25 september 2015, briefnr. 201515525, voor het houden
van een Seclectiedag voor ballenjongens en –meisjes op
het sportpark Wildervank.

Verzonden op 16 juli 2015
Voor
: het legaliseren van een boomhut
Locatie
: Beneden Dwarsdiep 14,
9645 LB Veendam
Datum besluit
: 16 juli 2015 (V2015.086)

Verleende vergunningen:
• 22 augustus 2015, briefnr. 201515658, voor het organiseren van de Sightseeing Run van 13.00 uur tot 16.00 uur te
Veendam.
• 15 augustus 2015, briefnr. 201515433, voor het houden
van een buurtbarbecue van 15.30 uur tot 01.00 uur aan
de Oude Bos te Veendam.

Evenementen en activiteiten
Aanvraag
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning benodigd is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding. Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie
weken van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.
Zienswijzen en bezwaren
Binnen twee weken na bekendmaking van de aanvraag kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren
brengen. Gedurende die termijn kunnen op het gemeentehuis de aanvragen worden ingezien.
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Op www.veendam.nl/digitaalloket kunt u de aanvraag- en
meldingsformulieren downloaden.
Ingediende aanvragen:
• 21 en 22 november 2015, briefnr. 201515034, voor het
houden van de Spoor- en Modelbouwdagen in de
Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1 te Veendam.

Verordening tot wijziging Verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Veendam 2015
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend
dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 16 februari
2015 heeft besloten de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015 te wijzigen. Deze wijziging houdt
verband met het feit dat de maatwerkvoorziening ‘beschermd wonen’ via de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 door de centrumgemeente Groningen wordt uitgevoerd.
Het besluit luidt als volgt:
Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Veendam 2015
De raad van de gemeente Veendam gelezen het voorstel
van het college van 23 december 2014 inzake wijziging van
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Veendam 2015 en de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015, besluit vast te stellen de: Verordening tot wijziging van
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Veendam 2015
Artikel I
Wijziging Verordening
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Veendam 2015 wordt als volgt gewijzigd.
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a. artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Na andere voorziening worden 3 onderdelen toegevoegd,
luidende:
- centrumgemeente: de gemeente Groningen
- beschermd wonen: beschermd wonen als bedoeld in
artikel 1.1.1 van de wet. Beschermd wonen is onder
de wet toebedeeld aan de centrumgemeente
Groningen;
- begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: maatwerkvoorziening verstrekt op grond van
artikel 1.2.1, sub c, van de wet. Begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang is onder de
wet toebedeeld aan de centrumgemeente Groningen.
b. na artikel 2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
2a Regels begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en beschermd wonen
1. Het college bepaalt met inachtneming van de artikelen
2.3.1 tot en met 2.3.5 van de wet bij nadere regels op
welke wijze in samenspraak met de cliënt wordt vastgesteld of de cliënt voor een maatwerkvoorziening
beschermd wonen of begeleiding maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang in aanmerking komt.
2. Het college bepaalt bij nadere regels de inhoud van de
beschikkingen als bedoeld in het vorige lid.
Het college bepaalt bij nadere regeling op welke wijze
de hoogte van het pgb van voornoemde maatwerkvoorzieningen wordt vastgesteld.
3. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd
voor de maatwerkvoorzieningen dan wel de pgb
begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en beschermd wonen, zolang hij van deze
maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de
periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het door het college vast te stellen besluit en
afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt
en zijn echtgenoot.
4. Het college kan zo nodig aanvullende regels stellen
inzake toelating tot begeleiding maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang en beschermd wonen naar
aanleiding van nadere afspraken met andere
gemeenten en de centrumgemeente.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze verordening.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16
februari 2015.
De voorzitter,
De griffier,
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Toelichting
Algemeen
Overeenkomstig afspraken tussen de VNG en het Rijk is voor
de maatwerkvoorziening ‘beschermd wonen’ (indiceren en
plaatsen van cliënten in beschermd wonen) dezelfde constructie gekozen als die voor ‘maatschappelijke opvang’ en
‘vrouwenopvang’ te weten de constructie van centrumgemeente. De financiële middelen voor ‘opvang’ en ‘beschermd wonen’ worden uitgekeerd aan de centrumgemeenten.
In onze regio wordt de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen ‘begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang’ en ‘beschermd wonen’ geregeld via een centrum-regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
Door een centrumgemeente regeling op basis van de Wgr
aan te gaan worden de in de WMO 2015 neergelegd bevoegdheden voortvloeiende uit ‘begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang’ en ‘beschermd wonen’
gemandateerd aan het college van de centrum gemeente.
In de regio Groningen zal de stad Groningen centrumgemeente worden.
Feitelijk zal dit betekenen dat de gemeente Groningen de
uitvoering van deze taken namens de 23 colleges op zich zal
nemen.
In het kader van een goede uitvoering van ‘begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang’ en ‘beschermd
wonen’ wordt het wenselijk geacht dat de centrum gemeente Groningen kan werken met uniforme regels.
Artikel 1
Er zijn een drietal begrippen toegevoegd te weten: centrumgemeente, ‘begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang’ en ‘beschermd wonen’.
Artikel 2a
In verband met de centrumregeling constructie voor de uitvoering van ‘begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang’ en ‘beschermd wonen’ is in de verordening een
nieuw artikel 2a opgenomen. Dit artikel zorgt er voor dat daar
waar delegatie aan het college mogelijk is dit voor begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en beschermd wonen gaat gelden.
Het college is dan bevoegd om voor zover het begeleiding
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en beschermd
wonen betreft, in overeenstemming met de regeling(en) van
de centrumgemeente Groningen, nadere regels vast te stellen.
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Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. (059) 652 222 of per mail.
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Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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