Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2019
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 1
oktober 2019

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 24
september 2019

3.

Ingekomen stukken / mededelingen

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

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Teruggekeken wordt op de raadsvergadering.

6.

7.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.
a
9.

Swierstra
Week van Veiligheid 2019
Schmaal

10.

Grimbergen

11.

Wierenga

12.

Kleve

13.

Schomper

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Collegestukken
14.

Swierstra

15.

Schmaal
Wijziging vervangingsinvesteringen
Tropiqua 2019
201900800

1. De raad bij de Najaarsrapportage 2019 voor te
stellen akkoord te gaan met de wijziging van de
vervangingsinvesteringen Tropiqua voor 2019.
2. De financiële gevolgen budgettair neutraal te
verwerken in de Najaarsrapportage 2019 en mee te
nemen bij de actualisatie van de
meerjarenbegroting.
3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de
Najaarsrapportage 2019 akkoord te gaan met het
uitvoeren van de vervangingen.

De begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling
werkorganisatie gemeente Pekela
en Veendam (De Kompanjie) na
wijziging
201900826

1. In te stemmen met de begroting 2019 na
wijziging van De Kompanjie.
2. De begroting 2019 van De Kompanjie na
wijziging aanbieden aan de raad.

Begroting 2020 en
Najaarsrapportage 2019

16.

Grimbergen
Regiodeal
201900844

17.

1. De programmabegroting 2020 ter
vaststelling aan te beiden aan de raad;
2. Voordelen die ontstaan zijn vanuit de mei
circulaire in te zetten ter dekking van de
terkorten in de jeugdzorg;
3. Voornoemde voordelen te begroten op een
stelpost binnen het Sociaal Domein
vanwege de trap op, trap af systematiek
van het gemeentefonds;
4. Toekomstige voordelige of nadelige
effecten die ontstaan wegens concern
brede ontwikkelingen en/ of nieuwe
rijksmiddelen te beoordelen en af te wegen
in relatie tot de dekking van tekorten in de
jeugdzorg;
5. Bij het opstellen van de primitieve begroting
2021 de fasering van de onttrekkingen van
het rioolfonds opnieuw te beoordelen.
6. De Najaarsrapportage 2019 aan de raad ter
vaststelling aanbieden.

Kennis te nemen van het verslag van het ambtelijk
overleg Regiodeal d.d. 20 september jl.

Wierenga
Dienstverleningsovereenkomst
gemeente Veendam en
Samenwerkingsorganisatie Publiek
Vervoer Groningen
20190026

Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met
de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer
Groningen Drenthe

18.

Aankoop percelen Sjilo
begraafplaats
201900746

1. de percelen van het Sjilo Genootschap op de
begraafplaats Buitenwoelhof voor € 1,- aan te
kopen onder de in de koopovereenkomst gestelde
voorwaarden;
2. de aankoopkosten en kosten voor overdracht ten
laste te brengen van het budget beheer
begraafplaatsen.

Groot onderhoud paden
begraafplaats Centrum
201900764

1. Het vernieuwen van de half verharde
schelpenpaden op begraafplaats Centrum.
2. De kosten ad. € 80.000,- te dekken uit de
voorziening Omgevingsgroen Begraafplaatsen

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 8 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

