Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 29
september

De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 22
september

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

4.

Uitnodigingen/vergaderingen

5.
a.
b.

Raad
terugblik / acties
toezeggingen

c.

besluitenlijst raadspresidium

a.

Planning en voortgang
Afspraken MT

b.

Planning thema-overleg

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

6.

7.

Teruggeblikt wordt op de raadsvergadering.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

Swierstra

9.

Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
Principeverzoek particuliere
bewoning Bareveldkade 23
202000638

16.

1. in principe in te stemmen met het toestaan van
particuliere bewoning in de als Bedrijf bestemde
woning
2. per brief de aanvrager hierover te informeren

Grimbergen
Jaarverslag Algemene Voorziening
Begeleiding (AVB) 2019
202000621

17.

Wierenga

18.

Kleve

1 . Kennis te nemen van het jaarverslag 2019
Algemene Voorziening Begeleiding
Veendam/Pekela
2.Het jaarverslag plus bijlage ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad

Bijstellen subsidie Tamariki 2020
Peuteropvang met VE
202000556

1. De voorlopige subsidie aan Tamariki voor het
uitvoeren van de voorschoolse educatie en de
peuteropvang in 2020 bij te stellen van € 101.726,naar een totaalbedrag van € 71.478,-.
2. Tamariki van uw besluit op de hoogte te brengen
door middel van bijgaande brief.

Voorlopige Subsidie Prokino De
Viermaster
202000530

1. De voorlopige subsidie aan Prokino voor het
uitvoeren van de voorschoolse educatie en
peuteropvang voor de locatie De Viermaster voor
de periode van 17 augustus 2020 tot 1 januari 2021
vast te stellen op een bedrag van € 13.848, -.
2. Deze voorlopige subsidie te dekken uit het
reguliere budget ‘Onderwijsachterstandenbeleid’.
Prokino van uw besluit op de hoogte te brengen
door middel van bijgaande brief.

Subsidieregeling Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie (VE)
gemeente Veendam 2021
202000560

1. De subsidieregeling ‘Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam
2021’ vast te stellen
2. De subsidieregeling in werking te laten treden
met ingang van 1 januari 2021
3. Het gewijzigde subsidieaanvraagformat
‘Peuteropvang en VE 2021 Veendam’ vast te stellen

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

Vastgesteld d.d. 6 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

