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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.

Voor
: het legaliseren van een overkapping
Locatie
: Ommelanderwijk 209, 9644 TG Veendam
Datum ontvangst : 23 september 2014 (V2014.218)

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen óf een melding moet doen.

Voor

Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en met
pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.
Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst
van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning krijgt
of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt
de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.

: het bouwen van zes twee-onder-één kap
woningen met aangebouwde garage
Locatie
: Albert Cuyplaan te Veendam
Datum ontvangst : 26 september 2014 (V2014.225)
Voor
: het kappen van achttien naaldbomen
Locatie
: Korte Akkers 12, 9644 XS Veendam
Datum ontvangst : 26 september 2014 (V2014.226)
Voor
: het plaatsen van een dakkapel
Locatie
: Teisterbant 27, 9642 RE Veendam
Datum ontvangst : 1 oktober 2014 (V2014.228)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend
Verzonden op 1 oktober 2014
Voor
: het plaatsen van een dakkapel
Locatie
: Marne 29, 9642 JX Veendam
Datum besluit
: 1 oktober 2014 (V2014.129)
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van
de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:
Voor
: het verbouwen van de zolder
Locatie
: Parallelweg 13, 9641 KG Veendam
Datum verlenging : 30 september 2014 (V2014.164)
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Plan inzien
Het beeldkwaliteitsplan treedt met deze bekendmaking
in werking en ligt met ingang van heden ter inzage in het
gemeentehuis. Het plan is ook te raadplegen via
www.veendam.n/Bestemmingsplannen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in het kader van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de
onderstaande meldingen zijn ontvangen van:
- Aldi Drachten B.V., voor de realisatie van een supermarkt
op het perceel Beneden Oosterdiep 165, 9645 LN
Veendam

Bestemmingsplan Veendam Centrum
vastgesteld

- Maiky's Banden, voor het oprichten van een inrichting op
het perceel Ommelanderwijk 142, 9644 TP Veendam
- Supercoop Wildervank, voor het veranderen van een inrichting op het perceel Apollolaan 3, 9648 CK Wildervank
- Aldi Drachten B.V., voor het veranderen van een inrichting
op het perceel Molenstreek 180, 9641 HJ Veendam
De meldingen liggen van donderdag 9 oktober 2014 tot donderdag 20 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis
op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak.

Beeldkwaliteitsplan Lloyds Terras
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat de raad bij besluit van 22 september
2014 het “Beeldkwaliteitsplan Lloyds Terras 2014” heeft vastgesteld en tevens heeft besloten dit plan onderdeel te laten
uitmaken van de gemeentelijke welstandsbeleidsnota.
Inhoud van het plan
Dit beeldkwaliteitsplan heeft tot doel de esthetische kwaliteit
van de toekomstige invulling van het herontwikkelingsgebied
Lloyds Terras te stimuleren en een leidraad te bieden bij de
toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand.
Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op het Lloyds Terras,
dat is globaal het gebied tussen Spoorweg, Lloydsplein, Van
Stolbergweg en Molenstreek. Dit gebied is opgenomen in het
bestemmingsplan “Veendam Centrum”, dat eveneens op 22
september 2014 is vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 22 september 2014 het bestemmingsplan “Veendam Centrum”
heeft vastgesteld.
Inhoud van het plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden die
globaal worden begrensd door de stadsring: Jakob Bruggemalaan, Lloydsweg, Van Stolbergweg, Julianalaan,
Sorghvlietlaan (inclusief Arrivalocatie) en Buitenwoellaan.
Het bestemmingsplan is bedoeld als algehele herziening van
het geldende bestemmingsplan dat is vastgesteld in 2007.
In het plan worden onder andere het nieuwe horecabeleid,
de beleidsuitgangspunten voor wonen boven winkels en voor
kamerverhuur en het streven naar een compact kernwinkelgebied ruimtelijk vertaald. Tevens wordt de invulling van
enkele ontwikkellocaties mogelijk gemaakt.
Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft
gelegen. Dit betreft voornamelijk aanpassingen naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen en de doorwerking van de
gewijzigde vaststelling van het horecabeleid.
Plan inzien
Met ingang van donderdag 9 oktober 2014 ligt het bestemmingsplan “Veendam Centrum” gedurende zes weken tijdens
openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn
ook te raadplegen via www.veendam.nl/Bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl
In beroep?
Tot en met 19 november 2014 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen
de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend
worden ingesteld door een belanghebbende:
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• die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, of
• aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, of
• die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn
aangebracht.
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde
Afdeling via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan ook om een voorlopige
voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het
bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde
adres.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente.
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waar het naartoe gezonden moet worden is: Gemeente
Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam
Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Op www.veendam.nl via het digitaal loket kunt u de
aanvraag- en meldingsformulieren downloaden.
Melding klein evenement
Aanvragen:
• 7 december 2014, briefnr. 201418922, voor het houden
van een Winterfair/Kerstmarkt “Spirit of winter” van 12.00
uur tot 19.00 uur aan de Apollolaan te Wildervank.
• 22 november 2014, briefnr. 201419773, voor het houden
van een Sinterklaasintocht van 13.00 uur tot 15.00 uur in
Wildervank.

Verkeersbesluit tweede oplaadpunt
voor elektrische voertuigen parkeerterrein
Promenade

Activiteiten en evenementen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij op 23 september 2014 een besluit
hebben genomen, inhoudende het aanwijzen en realiseren
van een tweede oplaadpunt voor elektrische voertuigen
direct grenzend aan de bestaande parkeergelegenheid welke
is gekoppeld aan het oplaadpunt op het parkeerterrein
Promenade.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning benodigd is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding.

Korte inhoud van het besluit
Een tweede parkeerplaats op het parkeerterrein Promenade
aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische
voertuigen door (ver)plaatsing van (het aanwezige) verkeersbordmodel E 080 en onderbord OB504 conform bijlage 1
van het RVV 1990, zoals is aangegeven op de bij dit besluit
behorende tekening met nr. V-beluit -03-2014.

Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie weken
van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.

Terinzagelegging
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van woensdag 8 oktober 2014 tot woensdag 19 november 2014 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis in Veendam. Het gemeentehuis is gevestigd aan het
Raadhuisplein 5 in Veendam. De openingstijden zijn: maandag van 12.30 uur tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van
8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Op grond
van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit
bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van Veendam.

Zienswijzen en bezwaren
Binnen twee weken na bekendmaking van de aanvraag kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren
brengen. Gedurende die termijn kunnen op het gemeentehuis de aanvragen worden ingezien.
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het adres
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Tweede oplaadpunt elektrische voertuigen parkeerterrein Promenade

-

Registratienummer: 2014B02051

Overwegende:
- dat er in 2011 één parkeerplaats op het parkeerterrein
Promenade aangewezen is als openbaar oplaadpunt voor
elektrische voertuigen;
- dat het gebruik van dit elektrische oplaadpunt toeneemt;
- dat het aantal elektrische auto’s in het algemeen toeneemt;
- dat de gemeente Veendam het gebruik van elektrisch vervoer verder wenst te stimuleren, vanwege de positieve effecten op de kwaliteit van het milieu;
- dat een tweede oplaadpunt voor elektrische voertuigen op
het parkeerterrein Promenade, direct naast het reeds aanwezige oplaadpunt, daarom gewenst is;
- dat het nemen van een verkeersbesluit hiervoor noodzakelijk is;
- dat de aanwezige oplaadpaal voorzien is van twee oplaadpunten;
- dat er daardoor geen aanvullende voorzieningen nodig
zijn;
- dat er overigens in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid aanwezig is;
- dat de genoemde wegen en parkeerplaatsen, in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Veendam;
- dat hierover overleg gevoerd is met de Politie Eenheid
Noord Nederland, District Groningen, Team Ondersteuning
Ommelanden Midden en Oost;
- dat zij hierover een positief advies heeft gegeven;
Besluiten:
I Een tweede parkeerplaats op het parkeerterrein Promenade aan te wijzen ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen door:

- (ver)plaatsing van (het aanwezige) verkeersbord model
E08o en onderbord OB504 conform bijlage I van het
RVV 1990;
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nr. Vbesluit-03-2014;

II

Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (zie
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_rubriek/verkeersbesluiten) en het Electronisch Gemeenteblad Veendam (zie
www.veendam.nl/internet/elektronischgemeenteblad_42027);

III

Een afschrift van dit besluit en de bijbehorende tekening
te zenden aan:
- Politie Eenheid Noord Nederland, District Groningen,
Team Ondersteuning Ommelanden Midden en Oost,
t.a.v. E. ten Cate, Postbus 107, 9400 AC Assen;
- afdeling Gemeentewerken van De Kompanjie;
- afdeling Ruimte en Economie van De Kompanjie

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Veendam,
Gelet op:
- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
(BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
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Veendam, 23 september 2014
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,
S.B. Swierstra

secretaris,
A. Castelein

N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken (ingaande op de dag
van publicatie van dit besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Veendam, Postbus 20004, 9640 PA
Veendam. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift
staat daarna nog beroep open.

Bekendmaking Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Veendam 2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in
zijn vergadering van 22 september 2014 heeft vastgesteld de
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Veendam 2014 (Nr. 2014R0069). Deze verordening treedt in
werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt
terug tot en met 6 januari 2014. De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Veendam , welke
is vastgesteld op 28 september 2009 als uitvloeisel van de
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Wet GBA is per 6 januari 2014 met de invoering van de Wet
BRP van rechtswege komen te vervallen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22
september 2014.

Nummer: 2014R0069 / Externe Dienstverlening

De griffier,
R. Brekveld

De voorzitter,
S. Swierstra

De raad van de gemeente Veendam;
Verordening BRP
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van;
gelet op artikel 156, 1e lid van de Gemeentewet;
gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede
lid, van de Wet basisregistratie personen:
besluit vast te stellen:
de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen Veendam 2014
Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan
een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor
zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.
Artikel 2 Verstrekkingen aan derden
1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens
verstrekken uit de basisregistratie personen als:
a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft
van de ingeschreven over wie gegevens worden
verstrekt, of
b. de verstrekking in overeenstemming is met het
bepaalde krachtens het derde lid.
2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en
onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk
is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de derde en het belang of de fundamentele rechten
en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.
3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:
a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan
gegevens uit de basisregistratie kunnen worden
verstrekt; en
b. de categorieën van derden die in aanmerking komen
voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.
Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de
dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari
2014.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Veendam
2014

Algemeen
Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder
de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om
bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens
uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer
de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.
De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de Wet basisregistratie personen
(Wet BRP) vervangen. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande
gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast is aan
de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen
van personen die een relatie hebben met de Nederlandse
overheid.
Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen
de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan
zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wet BRP is de
gemeenteraad nog slechts verplicht kaders te stellen voor
het verstrekken van gegevens aan derden.
De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad
over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens
uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een
volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de
gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid,
organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan
de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de
verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen
aan de organen van de gemeente Veendam.
Deze Verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing door
het college van derden en de door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang en
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van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Veendam aan
de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.
Begripsbepalingen
De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud
van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel
1 Wet BRP. Het betreft de begrippen Wbrp, basisregistratie,
derde, ingeschreven, ingezetene, overheidsorgaan en persoonslijst.
Wbrp
Deze wet vormt het wettelijk kader voor de nieuwe basisregistratie personen als vervanger van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Basisregistratie
Juridisch gezien is er sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde
voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.
Ingeschrevene en ingezetene
De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonlijst is
opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn
die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie
hebben met de Nederlandse overheid.
De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft
in de gemeente Veendam.
Persoonslijst
Het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid,
en 2.69, eerste lid van de Wbrp over één persoon in de basisregistratie
Derde
Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die
niet krachtens publieksrecht is ingesteld, noch met enig
openbaar gezag is bekleed.
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Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK).
Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK
voor de gemeente Veendam over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in
zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de utivoering van haar taken.
Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden
De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP
aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn,
waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de
gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt meet een gemeentebelang
aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens
mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente
Veendam. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader
te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.
Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan
derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken
aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens
worden gevraagd. Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de
Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op
algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner,
het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam
van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres,
de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum
van overlijden.
Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel
De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden
geciteerd, treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de
gemeente
De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een
autorisatiebelsuit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de
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Elektronisch

Gemeenteblad
Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. (059) 652 222 of per mail.

Week 41 7 oktober 2014

Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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