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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

Inzameling huisvuil tijdens
Hemelvaartsdag 2013
Op donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag) worden de GFT
containers en papiercontainers niet geleegd. Dit gebeurt op
zaterdag 11 mei a.s. U dient hiervoor de container om 7.30
uur aan te bieden.
Het Afvalbrengstation is op donderdag 9 mei gesloten en op
vrijdag 10 mei geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Voor vragen m.b.t. het Afvalbrengstation kunt u bellen met
t. 0598 - 631638.

Aanvragen activiteiten
en evenementen
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. Het adres
waar het naartoe gezonden moet worden is: Gemeente
Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam

Informatie:
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot Afdeling Vergunningen & Handhaving,
telefoon 0598- 652435, 0598-652433 of 0598-652475.
De gemeentelijke informatiepagina is te raadplegen via de
website van de gemeente Veendam. Via het digitaal loket van
deze site kunt u de aanvraag- en meldingsformulieren
downloaden.
Aanvragen:
- Mevrouw K.A.Norder-Kruizinga namens Wandelsportvereniging “Veendam” voor het organiseren van avondvierdaagse in de week van 17 juni t/m 21 juni
(briefnr.201307712);
- Buurt- en Speeltuin Vereniging De Lange Leegte voor het
organiseren van een Feestweek met diverse activiteiten
van 17 t/m 24 augustus 2013 bij en rondom het buurthuis
(briefnr. 201309280);
- Beheerteam Noord voor het organiseren van een Wijkfeest
Noord op 29 juni 2013 van 13.00 tot 17.00 uur rondom en
in de vijver aan de Meezenbroekstraat tussen de Nassau
en de Schaepmanstraat en bij het wijkhart bij het buurthuis
Noord-Oost aan de Dr. Bosstraat (briefnr. 201309418).

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

: het tijdelijk gebruiken van een deel van
het kantoor als bedrijfswoning
Locatie
: Nijverheidsstraat 8, 9648 JA Wildervank
Datum ontvangst : 25 april 2013 (V2013.069)
Voor

: het veranderen van een inrichting
(vergroten van de productiecapaciteit)
Locatie
: Orionweg 8, 9641 MN Veendam
Datum ontvangst : 25 april 2013 (V2013.070)
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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 2 mei 2013
Voor
: het plaatsen van een tuinhuis met
overkapping
Locatie
: Breitnerlaan 1, 9646 DW Veendam
Datum besluit
: 2 mei 2013 (V2013.022)
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:
Voor

: het realiseren van een fietsenstalling
met stookruimte
Locatie
: Kaap de Goede Hoop 1,
9642 AP Veendam
Datum verlenging : 26 april 2013 (V2013.042)

Bekendmaking
verordening kwijtschelding
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat de raad bij besluit van 22 april 2013 de volgende
verordening heeft vastgesteld:
201301937/EDV
Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in
werking tot 1 januari 2013.

Voor
: het plaatsen van een hekwerk
Locatie
: Skager Rak 10, 9642 CZ Veendam
Datum ontvangst : 25 april 2013 (V2013.071)
Voor

: het kappen van een boom en het
plaatsen van zonnepanelen
Locatie
: Grote Vaartlaan 22,
9642 PD Veendam
Datum ontvangst : 28 april 2013 (V2013.0723)
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Verordening kwijtschelding
gemeentelijke heffingen
Nummer: 201301937/EDV
De raad van de gemeente Veendam
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, het Besluit nadere
regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen en artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 12 februari 2013;
besluit:
vast te stellen de volgende:
Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen
Artikel 1. Toepassing
Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en
heffingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die geen
bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.
Artikel 2. Heffingen waar kwijtschelding voor
mogelijk is
Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk van:
a. Afvalstoffenheffing - alleen het vastrechtgedeelte;
b. Rioolheffing gebruiker;
c. Rioolheffing eigendom;
d. Onroerende-zaakbelastingen.
Artikel 3. Kosten van bestaan
In afwijking van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële
regeling gestelde regels en met inachtneming van de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij ministeriële
regeling gestelde regels, wordt bij de berekening van de
betalingscapaciteit
a. voor belastingschuldigen die op het moment van indiening
van het verzoek de pensioengerechtigde leeftijd nog niet
hebben bereikt, het bedrag van de kosten van bestaan
gesteld op 100 procent van de normuitkering (bijstandsnorm) die de belastingschuldige naar de maatstaven van
de Wet werk en bijstand (medio 2014 Participatiewet) per
maand telkens zou kunnen ontvangen;
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b. voor een echtpaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet werk
en bijstand, voor een alleenstaande of een alleenstaande
ouder als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en bijstand,
die op het moment van indiening van het verzoek de
pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene ouderdomswet heeft bereikt,
het bedrag van de kosten van bestaan gesteld op 100
procent van het toepasselijke bruto-ouderdomspensioen,
bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, verminderd
met de verschuldigde loonbelasting, de premies voor de
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage,
bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet (netto
AOW-norm), en verhoogd met
1. het eerste bedrag, genoemd in artikel 16, tweede lid
onderdeel a van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, voor een echtpaar waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt,
2. het bedrag, genoemd in artikel 16, tweede lid,
onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 voor een alleenstaande of een alleenstaande
ouder, of voor een echtpaar waarvan één van de echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Artikel 4. Eigen bijdrage kinderopvang
1. Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt
bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, mede in aanmerking
genomen de overeenkomstig artikel 1.7, eerste en tweede
lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bepaalde kosten van kinderopvang verminderd
met de kinderopvangtoeslag of met de tegemoetkoming
van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de te betalen kosten van kinderopvang,
bedoeld in hoofdstuk 1, afdeling 2, van die wet.
2. Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met de
maximum-uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van
het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in
de kosten kinderopvang.
Artikel 5. Nadere regels
Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven
omtrent de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.
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Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in
werking tot 1 januari 2013.
2. Het besluit van 11 november 1996 (Belastingvoorstellen
1997, Verruiming norm kwijtschelding naar 100% WWB),
wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat deze
van toepassing blijft op verzoeken om kwijtschelding die
vóór die datum zijn ingediend.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen”.
Besloten in de openbare vergadering van 22 april 2013.
De raad voornoemd,
Voorzitter,
A.Meijerman

Griffier,
R. Brekveld

Agenda Raadscommissie Bestuur,
Economie en Middelen (BEM)
Datum
: 13 mei 2013
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : raadhuis Gemeente Veendam (raadzaal)
Agenda
1. Opening
2. Gesprek met genodigde (inwoners, instellingen)
3. Vaststelling agenda
4. Mededeling(en) en ingekomen stukken
5. Verslag van de vergadering van de commissie BEM van
4 februari 2013
6. Stand van zaken Gemeenschappelijke Regelingen
7. Raadsvoorstel: consultatie oprichting GRID NV
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda Raadscommissie
Samenleving (SML)
Datum
: dinsdag 14 mei 2013
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : raadhuis Gemeente Veendam (raadzaal)
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Agenda
1. Opening
2. Gesprek met genodigden (inwoners, instellingen)
3. Vaststelling agenda
4. Mededeling(en) en ingekomen stukken
5. Gemeenschappelijke regelingen (SML) en Adviesraden
6. Verslag van de vergadering van de commissie SML van
9 april 2013
7. Raadsvoorstel: Wettelijke scheiding bestuur en toezicht
organisatie Scholengroep OPRON met daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassing van de statuten
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda Raadscommissie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM)
Datum

: 21 mei 2013 (NOTA BENE: DINSDAGAVOND!
20 mei 2013 = Tweede Pinksterdag)
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : raadhuis Gemeente Veendam (raadzaal)
Agenda
1. Opening
2. Gesprek met genodigden (inwoners, instellingen)
3. Vaststelling agenda
4. Mededeling(en) en ingekomen stukken
5. Verslag van de vergadering VROM van 11 februari 2013
(ter vaststelling), tevens stand van zaken van door
college gedane toezeggingen
6. Informatief: herziening DPO, trends en detailhandelontwikkeling
7. Raadsvoorstel: Renovatie van 7 rioolgemalen in
Veendam.
8. Raadsvoorstel: Voorzieningen afkoopsommen
i.r.t. MOT begraafplaatsen.
9. Rondvraag
10. Sluiting
De op deze agenda’s betrekking hebbende stukken liggen
voor de commissieleden ter inzage in de leeskamer van de
raad. In de Gemeentewinkel liggen de conceptraadsvoorstellen voor een ieder ter inzage.
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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. 0598-652222 of per mail:

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag
dinsdag t/m vrijdag
donderdag
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12:30 - 16:00 uur
08:30 - 16:00 uur
08:30 - 20:00 uur

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Burgemeester Ab Meijerman
ab.meijerman@veendam.nl

Wethouder Klaas Steenhuis
klaas.steenhuis@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. 0598-652222.
Of zie www.veendam.nl voor de persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden.
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