Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020
Aanwezig:

Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Kleve
Schomper

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Algemeen
1.

Opening / vaststelling agenda 6
oktober

De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling besluitenlijst d.d. 29
september

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

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

6.

7.

Teruggeblikt wordt op de vergadering van de
commissie Fysiek.

Overdracht piketdienst

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik
8.

9.

Swierstra
Spoorverbinding Veendam Stadskanaal

Ingestemd wordt met de brief

Schmaal
Brief aan gemeente inning BIZ
concept 28 sept 2020

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

10.

Grimbergen

11.

Wierenga
Brief aanbieding concept RES

12.

Kleve

Brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
De brief wordt ter kennis aangeboden aan de raad.

13.

Schomper

Collegestukken
14.

Swierstra
Raadsvoorstel inzake verlenging
ontheffing ingezetenschap
wethouder Kleve
202000663
Advies protocol CM - zoutwinning

15.

16.

Conform voorstel

Schmaal
Beantwoording vragen m.b.t.
werkzaamheden LSP
202000675

1.De vragenstellers conform bijgevoegde
conceptbrief te beantwoorden.

De begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regeling
werkorganisatie gemeente Pekela
en Veendam (De
Kompanjie) na wijziging
202000670

1. In te stemmen met de begroting 2020 na
wijziging van De Kompanjie.
2. De begroting 2020 van De Kompanjie na
wijziging aanbieden aan de raad.

Vaststellen ontwerp
programmabegroting 2021
202000684

1.De programmabegroting 2021 ter vaststelling aan
te bieden aan de raad
2.De nieuw gefaseerde onttrekkingen voorziening
riool te hanteren
3.De nog niet gestarte vervangingsinvesteringen
van voor 2021 te bevriezen in 2021
4.Vanaf 2022 te stoppen met het gesloten stelsel
Sociaal Domein
5.De PM-onderdelen op de MOT-lijst nader te
onderzoeken en te betrekken bij het opstellen van
de voorjaarsnota ten behoeve van de begroting
2022 – 2025
6.De wijkfunctie Meridiaan stop te zetten
7.De BUIG-beschikking alsnog incidenteel te
verwerken in de primitieve begroting 2021

Najaarsrapportage 2020
202000685

De Najaarsrapportage 2020 aan de raad ter
vaststelling aanbieden.

Grimbergen
Brief aan de raad over Wmo 2019
202000649

17.

1. Bijgaand raadsvoorstel inzake de
verlenging ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap van wethouder Kleve vast
te stellen en ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad

Brief aan de raad over Wmo 2019 vast te stellen.

Wierenga
Wob- verzoek met betrekking tot het
verplaatsen van een speeltuin aan

Het Wob- verzoek toe te wijzen en de gevraagde
documenten openbaar te maken.

de Sallandlaan
202000648

18.

Kleve

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

Vastgesteld d.d. 13 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van Veendam,
burgemeester,

secretaris,

