Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 17
december 2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 10
december 2019

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.
b.

Raad
terugblik / acties
toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

c

Agenda DB De Kompanjie 17
december 2019

6.

7.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra
Vaststellen van het Aanwijzings- en
benoemingsbesluiten
informatiebeheer 2020
201901078

15.

Schmaal
Het verlenen van balievergunningen
in het kader van de implementatie
van de Omgevingswet
201901110

16.

1. De bijgevoegde Aanwijzings- en
benoemingsbesluiten informatiebeheer 2020 vast te
stellen.
2. Het besluit conform te publiceren via DROP.

1. In te stemmen met het verlenen van
balievergunningen ( omgevingsvergunningen) met
slechts een marginale toetsing.
2. Om de wijzigingen op het gebied van
vergunningverlening in de samenleving bekend te
maken en te borgen, voor de communicatie,
incidenteel een bedrag van € 30.000,- voor 2020
beschikbaar te stellen
3. De financiële gevolgen te verwerken in de
Voorjaarsnota 2020.
4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de
Voorjaarsnota 2020 akkoord te gaan met de
uitvoering van de communicatie werkzaamheden.

Grimbergen
Uitbreiding Ondersteuners Jeugd en
Gezin bij huisartsen
201900967

Vaststelling voorlopige subsidie
Compaen 2020 en 2021
201901034

1 In te stemmen met de inzet van een
Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) bij
huisartsenpraktijk Sorghvliet
2 De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst
vast te stellen
3 De structurele kosten ad. € 35.000,- ten laste te
brengen van het jeugdhulpbudget.
4 In 2020 monitoren van inhoudelijke en financiële
effecten van beslispunt 1.
1. Een voorlopige subsidie ad. € 2.178.823
voor 2020 te beschikken aan Compaen met
de intentie om dit bedrag ook te beschikken
voor 2021.
2. De toekenning van de subsidie voor 2021 is
afhankelijk van het nakomen van de
afspraken die gemaakt zijn voor 2020 e.v.
en verwoord in onze subsidie
toekenningsbrief 2020.
3. Deze voorlopige subsidie voor een bedrag
van € 2.155.398,- te dekken uit de hiervoor
bestemde bestaande budgetten;
4. Een bedrag ad. € 23.425,- in het kader van
School als Wijk te dekken door een extra
inkomst vanuit de Gemeente Groningen;
5. E.e.a. budgettair neutraal te regelen in de
Voorjaarsnota 2020.

17.

Wierenga

18.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 7 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

