Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2019
Aanwezig:

Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

(loco)burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig

Swierstra

burgemeester

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 29
januari 2019

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

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

6.

7.

Conform

1.Veendammer Ondernemers Compagnie

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Coerts

Collegestukken
14.

Swierstra
a

b

15.

Beantwoording raadsvragen onder
nummer 2019B00196 fractie
GemeenteBelangen
201900092
Ledenraadpleging Afspraken Wnra
bij gemeenten
201900066

Te besluiten om wel akkoord te gaan met de
ledenraadpleging van het VNG inzake de afspraken
Wnra bij gemeenten.

Schmaal
Vaststelling
ontwerpbestemmingsplan
"Veegplan Buitengebied Veendam
2019".
201900068

16.

1.In te stemmen met de inhoud van het
ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Buitengebied
Veendam 2019”, met identificatienummer
NL.IMRO.0047.01BPBuitengeb2019-0301;
2.Het ontwerpbestemmingsplan in het kader van
inspraak zes weken ter inzage te leggen;
het ontwerpbestemmingsplan op te sturen naar de
betrokken overheidsinstanties;
3.De geactualiseerde beleidskaart ‘Archeologie en
cultuurhistorie gemeente Veendam’ d.d. 30
augustus 2018 vast te stellen;
4.De gewijzigde beleidskaart te hanteren bij de
actualisering van ruimtelijke plannen;
5.De raad te informeren over de ter inzage legging
van het ontwerp.

Grimbergen
Voortzetten fonds burgerinitiatieven.
201900045

17.

1. het Fonds Burgerinitiatieven voort te zetten
2. De raad bij de Voorjaarsnota 2019 voor te stellen
een bedrag van € 15.896,- beschikbaar te stellen
voor het Fonds Burgerinitiatieven 2019 ten laste van
de hiervoor binnen de Algemene
Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen.

Wierenga
a

18.

De leden van de gemeenteraad via bijgevoegde
beantwoordingsbrief te informeren.

Besteding speelvoorzieningen
201900021

Kleve

De raad bij de Voorjaarsnota 2019 voor te stellen
om de niet bestede middelen voor de aanpak van
speelterreinen ad € 61.400,- opnieuw beschikbaar
te stellen ten laste van het resterende geoormerkte
bedrag binnen de Algemene Bestemmingsreserve
(ABR).

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

Vastgesteld d.d. 5 februari 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

