EXTERN
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 05-06-2018
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d.
2018

3.

Lijst van conform stukken

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

d.
a.

Besluitenlijst raad 28 mei
Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

6.

Conform

.

7.

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra
1.

9.

10.

Schmaal

Grimbergen
a.

11.

Wierenga

12.

Velema

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra

b.

15.

Meerjarenkoers veiligheidsregio
Groningen 2018-2021
201800659

1. Kennis te nemen van de Meerjarenkoers
Veiligheidsregio Groningen 2018-2021
2. Deze aan de gemeenteraad voor te leggen met
het advies om geen nadere zienswijzen daarop in te
dienen
3 Hiertoe bijgaand raadsvoorstel vast te stellen

Schmaal
a.

Dekking Prijsvraag Logo/slogan
Citymarketingplan Veendam
201800593

16.

Grimbergen

17.

Wierenga

b.

18.

Verkeersmaatregelen Beneden
Oosterdiep, bij Autorama
201800580

1. In te stemmen met het plan van aanpak
prijsvraag logo en slogan (pay off) als onderdeel
van het Citymarketingplan Veendam
2. uitvoeringskosten van €2.750,-- te dekken uit het
PR budget

1. Akkoord te gaan met bijgaande concept brief,
waarin de afspraken met Bun Vastgoed B.V. over
de realisatie van het plan voor de
verkeersmaatregelen bij Autorama zijn vastgelegd
2. De direct betrokken bewoners van het Beneden
Oosterdiep en de Voormolenstraat te informeren
over het plan, conform bijgaande concept brief
3. De raad hierover te informeren, conform
bijgaande concept brief

Velema
a.

Convenant inzake de verstrekking
van persoonsgegevens van
vergunninghouders
201800653

1. In te stemmen met het afsluiten van het
convenant
2. Voor ondertekening voor deze en volgende
soortgelijke overeenkomsten tussen twee
verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de
AVG mandaat te verlenen aan de algemeen
directeur van de Kompanjie

b.

Voorlopige jaarrekening 2017 en 1e
begrotingswijziging 2018 van
Wedeka Bedrijven
201800656

1. De raad via een voorstel in kennis te stellen van
de voorlopige jaarrekening 2017
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de
1e begrotingswijziging 2018 van Wedeka bedrijven
en geen zienswijze in te dienen
3. De raad bij de vaststelling van de gemeentelijke
jaarrekening2017 voor te stellen een bedrag van
€ 165.000 geoormerkt toe te voegen aan de ABR

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

Afstemming via wekelijks overleg
communicatie / burgemeester

Vastgesteld d.d. 12-06-2018
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

