EXTERN
Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 juli 2018
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 17 juli
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

Burgemeester, wethouder Schmaal

6.

7.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra
1.

9.

Schmaal

10.
a

Grimbergen
Vaststelling subsidie Compaen

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en
inhoudelijke verantwoording 2017 van Compaen.
2. Op basis van het jaarverslag en de inhoudelijke
verantwoording 2017 het definitieve subsidiebedrag
vast te stellen op 1.814.356 euro.
3. De definitieve beschikking 2017 aan Compaen te
zenden conform bijgevoegd concept.
4. De jaarrekening en inhoudelijke verantwoording
2017 van Compaen ter kennisneming te sturen naar
de gemeenteraad met bijgevoegde concept
aanbiedingsbrief.

11.

Wierenga

12.

Velema

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra
a.

Het gebruik van foto’s/beeldmateriaal
op social media in de Algemene
verordening Gegevensbescherming
201800777

1.Kennis te nemen van het memo.
2.In te stemmen met de maatregelen die in de bijlage
opgenomen zijn
3. De uitvoering van een en ander in de komende
periode nadrukkelijk monitoren en op termijn te
evalueren.

b

Advies winningsplan Groningenveld
2018
201800816

1.Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
via bijgevoegde brief te informeren

15.

Schmaal
a.

Verzoek voor een appartement Van
Beresteijnstraat 22b Veendam
201800801

1.In principe instemmen met één appartement op het
adres Van Beresteijnstraat 22b te Veendam
Deze in-principe- medewerking uit te spreken voor
een periode van 2 jaren na verzending van de brief
2.Verzoeker informeren middels bijgevoegde brief

b.

Uitspraak en vervolg
bestemmingsplan Buitengebied
Veendam
201800806

1.Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2
mei 2018;
2.Uitvoering te geven aan de direct uitvoerbare
onderdelen van de uitspraak
3.Opdracht te verlenen voor het opstellen van een
herstelplan voor het buitengebied
4.de raad te informeren over de (consequenties van
de) uitspraak

c.

Milieu Effect Rapportage (MER)
beoordelingsbesluit
201800809

1.Geen MER op te laten stellen voor de gewenste
uitbreiding van de varkenshouderij op het adres
Kibbelgaarn 2 d

d

Beantwoording vraag fractie
GroenLinks (drinkwatertappunten in
het centrum)
201800797

1.De vraag van de fractie GroenLinks conform
bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden

16.

Grimbergen

17.

Wierenga
a.
b.

Beantwoording vragen fractie VUK
201800789
Verkeer en verkeersveiligheid
Streurmanstraat
201800804

In te stemmen met de beantwoording van de brief van
de fractie VUK, conform bijgevoegde concept brief
In te stemmen met beantwoording van de mail van
betrokkene, conform bijgevoegde concept brief

18.

Velema
a.

Verweer voeren hoger beroep bij
Raad van State inzake herstelkosten
constructiefouten schoolgebouw de
Braskörf
201800539

1.Verweer te voeren in het door OPRON ingestelde
hoger beroep bij de Raad van State inzake de
herstelkosten van de constructiefouten bij De
Braskörf.
2.Mr. W.R. van der Velde van PlasBossinade
advocaten te Groningen de procedure te behandelen

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

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

secretaris,

