Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 juni 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 30
juni

De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 23 juni

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

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 2020

d

Agenda AB De Kompanjie 30 juni

6.

7.

Teruggekeken wordt op de raadsvergadering van
29 juni 2020. De gewijzigde zienswijze Nedmag
wordt nog deze week schriftelijk voorgelegd aan de
collegeleden.

De onderwerpen van de DB vergadering worden
doorgenomen.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.
a

10.

Schmaal
Spandoeken centrum

Grimbergen

In verband met de huidige bijzondere
omstandigheden (coronacrisis) worden spandoeken
met een algemene boodschap toegestaan in het
centrum.

11.

Wierenga

12.

Kleve
Algemene Bestuursvergadering
Wedeka

13.

Wethouder Kleve wordt mandaat verleend om de
overige AB-leden te vertegenwoordigen in de AB
vergadering van Wedeka donderdag 2 juli 2020.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra
a

15.

Overeenkomst Groningen-NAM
202000269

1. In te stemmen met het voorstel van de
Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning;
2. Akkoord te gaan met bijgevoegde overeenkomst
en deze ondertekend retour te sturen naar de
Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning.

Schmaal
Vervanging sportvloer
Wildervanckhal
202000500

16.

Grimbergen

17.

Wierenga

18.

Kleve

1. Akkoord te gaan met de vervanging van de
houten sportvloer inclusief wandbekleding in de
Wildervanckhal.
2. Het hiervoor beschikbaar gestelde krediet van
€ 225.000,- vrij te geven
3. De incidentele last vanwege het afboeken van de
restant boekwaarde van de sportvloer
Wildervanckhal ter hoogte van € 18.785,- te
dekken uit de onderhoudsbudgetten
binnensportaccommodaties.

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

Vastgesteld d.d. 7 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

