Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2018
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 27
november 2018

3.

Lijst van conform stukken

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.

Raad
terugblik / acties

b.

toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

6.

7.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen
VNG Ledenbrief Moties
Buitengewone ALV 30 november
2018 en overeenstemming met
SZW over opvolging ROB-advies
BUIG

11.

Wierenga

12.

Velema

Ter kennisname aan de raad

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
Vaststelling uitwerkingsplan
Woellust fase 3B
201801182

Deelname aan woonbeurzen
201801155

Informatiebrief legesverordening
2017 en tarieventabel
201801184
16.

1.Voor het plangebied Woellust fase 3B hogere
grenswaarden wegverkeerslawaai en
industrielawaai vast te stellen
2.Het uitwerkingsplan vast te stellen
overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit;
Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te
stellen
3.De vaststelling van het uitwerkingsplan en het
besluit hogere grenswaarden bekend te maken
4.Het beeldkwaliteitsplan voor het plangebied
Woellust fase 3B ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel
1. Deel te nemen aan de woonbeurs in Assen in
januari 2019
2. De kosten voor deelname aan de beurs in Assen
ter hoogte van € 3.900,- eenmalig te dekken het
budget ‘Beurzen- Deelname’
1.In te stemmen met de voorgestelde
informatiebrief inzake de legesverordening 2017.
2.Bijgevoegde informatiebrief te verzenden naar de
gemeenteraad

Grimbergen
Prestatieafspraken met Mooiland,
Vestia, Acantus, Habion en
Woonzorg Nederland 2019
201800990
Vrijval centrumgemeente middelen
Beschermd Wonen 2018
201801151

Vaststellen richtingenbrief Compaen
2019
201801170
17.

Wierenga

18.

Velema
Voorlopige subsidie aan Stichting
Peuterwerk 2018 en start
voorscholen
201801097

1. Kennis te nemen van de biedingen van Mooiland,
Vestia, Acantus, Habion en Woonzorg Nederland
2. Vestia, Acantus, Habion en Woonzorg Nederland
via bijgevoegde conceptbrieven te informeren
3. De gemeenteraad van Veendam via bijgevoegde
conceptbrief te informeren
De raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2018
voorstellen om de (geprognosticeerde) vrijval van
de Centrumgemeentemiddelen Beschermd Wonen
en Opvang 2018 ad € 378.199,- geoormerkt toe te
voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve
(ABR).
Met de brief ‘richtingenbrief Compaen 2019’ en
bijbehorende bijlagen in te stemmen.

1. Akkoord te gaan met het projectplan voorscholen
Veendam
2.De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk
voor het uitvoeren van het peuterwerk en de voor-

en vroegschoolse educatie in 2018 vast te stellen
op een totaalbedrag van €534.190, -.
3. Stichting Peuterwerk van uw besluit op de hoogte
brengen middels bijgaande brief.

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

Vastgesteld d.d. 2018
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

