Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Klok

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
(loco)secretaris

Afwezig m.k.

Schomper

secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 11 juni
2019

3.

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.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
a

16.

Verzoek realiseren woning op het
perceel Borgercompagnie 160 te
Borgercompagnie
201900235

In principe medewerking te verlenen voor het
realiseren van een (nieuwe) woning op het perceel
Borgercompagnie 160 te Borgercompagnie
Alleen medewerking te verlenen als er wordt
voldaan aan een aantal voorwaarden
Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor
een periode van 2 jaren na verzending van de brief
De verzoeker met bijgevoegde conceptbrief te
informeren over uw standpunt Brief onder redactie
uit.

Grimbergen
a

Kindcentrum Veendam - Collectieve
financiering OnderwijsZorggroep
201900076

Het visiedocument van het Kindcentrum Veendam
vast te stellen.
In afstemming met de verschillende partijen van het
kindcentrum als gemeente een regisserende rol te
spelen in de opdracht voor doorontwikkeling van dit
Kindcentrum.
De subsidie aanvraag van Cosis voor een pilot met
collectief gefinancierde jeugdhulp voor een
Onderwijs Ondersteuningsgroep voor één jaar
(schooljaar 2019/2020) toe te kennen.
Hiervoor een bedrag van € 73.868,- voorlopig te
beschikken aan Cosis en te dekken uit het budget
Zorg in Natura Jeugd.

b

Resultaten cliëntervaringsonderzoek
(CEO) Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
201900391

1.De uitkomsten van het Ceo Wmo over 2018 vast
te stellen
2.Deze uitkomsten aan te leveren bij de door het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
aangewezen instelling
3.De uitkomsten van het Ceo Wmo ter kennisname
aan te bieden aan de gemeenteraad

c

GGD informeren over
gezondheidsbeleid Veendam
201900497

Bijgaande conceptbrief aan de GGD vast te stellen.
Brief onder redactie uit.

17.

Wierenga

18.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 25 juni 2019
Burgemeester en wethouders van
Veendam,

