Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 1
december

Agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 24
november

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

c

Agenda DB De Kompanjie 2020

6.

7.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.
a

Schmaal
Presentatie voortgang
omgevingswet

a

Grimbergen
Brief Prestatie afspraken gemeente
Veendam en Acantus

a

Wierenga
Memo Raden en Staten
Financieringsmodel november 2020

10.

11.

12.

Kleve

13.

Schomper

Met genoegen is kennisgenomen van de
presentatie.

Collegestukken
14.

Swierstra
a

15.

Begroting Zorg en Veiligheidshuis
Groningen 2021
202000869
Schmaal

a

Verkoop kavels Bastioneiland Noord
202000831

16.

Grimbergen

17.

Wierenga

18.

1. In te stemmen met de begroting 2021 van
het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen
(ZVHG).

1. de vrije kavels gelegen op Bastioneiland Noord te
verkopen voor de in dit voorstel genoemde prijzen
2. de projectmatige kavels op Bastioneiland Noord
te verkopen voor minimaal € 125,- per m2 excl. btw
3. de financiële gevolgen te verwerken in de
Jaarstukken 2020

a

Memo verlenging
continuïteitsafspraken
doelgroepenvervoer
202000848

1. Voor de periode 1 oktober tot en met 31
december 2020 de uitvoering van de
continuïteitsafspraken voort te zetten volgens de
huidige 80%-regeling.
2. In te stemmen met de verlenging van de
continuïteitsafspraken voor het Wmo-vervoer en
Leerlingenvervoer tot 1 juli 2021, overeenkomstig
de termijnen en doelen NOW 3
3. In de komende maanden samen met Publiek
Vervoer in overleg te treden met gecontracteerde
vervoerders voor het opstellen van scenario’s
“vervoer in de nieuwe werkelijkheid”
4. Voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 de
continuïteitsafspraken zo nodig te wijzigen in lijn
met de te maken afspraken en daarbij rekening
houdend met landelijke c.q. regionale
ontwikkelingen
5. De referentieperiode voor de continuïteitsbijdrage
omzetgarantie conform de richtlijnen Europese
commissie te bepalen op de maandomzetten van
overeenkomstige maanden 2019 plus de NEA index
van 2020 van 6,7%.
6. Over de continuïteitsbijdrage omzetgarantie geen
btw te berekenen

b

Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen gemeente
Veendam 2021

Gewijzigd voorstel wordt verzonden naar de raad.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 8 december 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

