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Officiële bekendmakingen
In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van de gemeente Veendam. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, vergaderingen
van de gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Het Elektronisch Gemeenteblad verschijnt wekelijks op dinsdag op www.veendam.nl.

Bekendmakingen per e-mail
Naast het gemeenteblad kunt u zich ook abonneren op de wettelijke
bekendmakingen via overheid.nl. U vindt dan de wettelijke bekendmakingen over uw directe woonomgeving in uw e-mail.
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Raadsvergadering
7 oktober 2013

Adressen en
overige gegevens

De volgende uitgave is op 8 oktober 2013.
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Gemeenteberichten

Raadsvergadering 7 oktober 2013
Datum
: maandag 7 oktober 2013
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Raadzaal gemeente Veendam
De vergadering vangt aan met besluitvorming over het al dan niet vergaderen met
gesloten deuren.
Voorlopige agenda
1. Opening........................................................................................19.30 uur
2. Vaststelling agenda.....................................................................19.30 uur
3. Besluitvorming over het vergaderen met gesloten deuren.....19.30 uur
Artikel 23 leden 2 en 3 van de Gemeentewet bepalen:
De deuren worden gesloten, wanneer tenminste een vijfde van het
aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt
of de voorzitter het nodig oordeelt. De raad beslist vervolgens of
met gesloten deuren zal worden vergaderd.
4. Besluitvorming over het opleggen van geheimhouding..........19.40 uur
Artikel 25 eerste lid Gemeentewet bepaalt dat de raad op grond
van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid
van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde
en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden
overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent
het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij
de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde
of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar
opheft.
5. Besluitvorming college inzake oprichting GRID NV ................19.45 uur
Op verzoek van de gemeenteraad wordt het college gevraagd
verantwoording af te leggen over de besluitvorming inzake de
oprichting GRID NV.
6. Sluiting
N.B. De vergadering van de commissie BEM van 7 oktober 2013 gaat niet door.
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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. 0598-652222 of per mail.

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag
dinsdag t/m vrijdag
donderdag

Week 40 4 oktober 2013

12:30 - 16:00 uur
08:30 - 16:00 uur
08:30 - 20:00 uur

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Burgemeester Ab Meijerman
ab.meijerman@veendam.nl

Wethouder Klaas Steenhuis
klaas.steenhuis@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. 0598-652222.
Of zie www.veendam.nl voor de persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden.
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