EXTERN
Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25-06-2018
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 19-06
2018

Conform

3.

Lijst van conform stukken

Zie lijst

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.

Raad
a.

terugblik / acties
Concept-besluitenlijst Raad 18 juni
2018

b.
c.

toezeggingen
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

11.

Wierenga

12.

Velema

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
a.

16.

Uitwerkingsplan Woellust fase 3B
201800713

1. In te stemmen met de planopzet voor
12 -14 woningen aan de Sichtermanlaan en
Duintjerlaan
2. Het concept uitwerkingsplan voor te leggen aan
de overleginstanties
3. De raad over het concept te informeren

Grimbergen
a

Andere positionering (governance)
van de GGD

1. Conform het besluit van het DB PG & Z van 8 juni
te besluiten tot instemming in het AB PG & Z met
het voorstel van het DB voor positioneringsvariant 3
2. Aan deze instemming de ontbindende voorwaarde
te verbinden dat de gemeente Groningen voor de duur
van de dienstverleningsovereenkomst de niet te
compenseren btw voor haar rekening zal nemen

b

Jaarrekening en jaarverslag 2017
Participatieraad
201800685

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de
jaarrekening 2017 van de Participatieraad
2. Het definitieve subsidiebedrag 2017 voor de
Participatieraad te bepalen op € 4.678,68.
3. Het jaarverslag ter kennisname te sturen aan de
Gemeenteraad

c

Dienstverleningshandvest Beschermd
Wonen Opvang en Inloopvoorziening
GGZ
201800668

1. Het college van burgemeester en wethouders, en
de burgemeester, ieder voor het zijn eigen
bevoegdheid betreft, besluiten het
Dienstverleningshandvest Beschermd wonen, Opvang
en Inloopvoorziening GGZ vast te stellen

d

Convenant Huisvesting (Ex-)cliënten
Beschermd Wonen en Opvang
201800698

1. Het college besluit het Convenant huisvesting (ex)cliënten Beschermd Wonen & Opvang aan te gaan
2. De burgemeester besluit wethouder dhr. T.
Schroor van de gemeente Groningen te machtigen
het convenant namens de gemeente Veendam te
ondertekenen conform bijgaand machtigingsbesluit
3. Het college geeft opdracht het convenant te
betrekken bij de prestatieafspraken met de in
Veendam werkzame corporaties

17.

Wierenga

18.

Velema

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

Afstemming via wekelijks overleg
communicatie / burgemeester

Vastgesteld d.d. 03-07-2018
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

