Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 27 augustus 2019

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

burgemeester J. Kuin, wethouders H. Hemmes, J. van Mannekes en
H. Busemann en secretaris J. van der Woude

Vastgesteld

dinsdag 3 september 2019

loco burgemeester

secretaris

J. van Mannekes

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 34
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 20 augustus 2019
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- bezoek aan spelweek Boven Pekela
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- gesprek met mevr. A. Jansen, directeur Volkskredietbank
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- overleg met mevr. N. Baars, zomertour Omgevingsdienst Groningen
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
27 augustus - 3 september --> wethouder Van Mannekes
3 september - 10 september --> wethouder Busemann
10 september – 17 september --> wethouder Hemmes
17 september - 24 september --> burgemeester Kuin

A.5

Vooruitblikken
- Symposium Demonstratierecht in Utrecht
- Afscheid dhr. Ronald Zwarter, politie
- Dagelijks Bestuur Afeer, burgemeester Kuin vervangt wethouder Hemmes
- VSG Noord
- Themamiddag Staatsbosbeheer --> Biodiversiteit in 't Roegwold
- Stuurgroep RES

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

A.7

Buurtpreventie
-brief ter afdoening in handen stellen van de organisatie conform
beleidskader

A.8

Feestweek Oude Pekela
-diverse activiteiten besproken

B

Bespreekstukken

B.1

Sociaal

B.1.1

Corsanummer 201900700 Vaststellen uitgangspunten De Badde 2020
De uitgangspunten voor de subsidie aan De Badde voor 2020 vast te stellen

B.1.2

Corsanummer 201900128 Budget huishoudelijke ondersteuning
Aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder.

B.1.3

Corsanummer 201900644 Vervanging inrichting kantine Sporthal de Spil
1. De raad bij de Najaarsnota 2019 voor te stellen om akkoord te gaan met een
wijziging in de vervangingsinvesteringen door het beschikbare krediet voor de
vervanging van de geluidsinstallatie de Spil in te zetten voor vervanging
inrichting van de kantine Sporthal de Spil.
2. Het hiervoor beschikbare krediet van € 11.000,- vrijgeven na besluitvorming
van de Raad bij de Najaarsnota 2019.
3. Vooruitlopend op het besluit van de Raad bij de Najaarsnota 2019 de
vervanging van de inrichting uit te voeren.

B.1.4

Corsanummer 201900706 Wijzigen subsidie aan Reik
- Aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder
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B.1.5

Corsanummer 201900702, Begroting Afeer 2020, gewijzigde verdeelsleutel en
gemeenschappelijke regeling
1. Kennis te nemen van de uitwerking en de gevolgen van de nieuwe
verdeelsleutel als belangrijk onderdeel van de begroting Afeer 2020;
2. De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over de
(gewijzigde) meerjarige verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan het
Algemeen Bestuur van Afeer;
3. De gemeenteraad voor te stellen:
a) toestemming te verlenen aan uw college om in te stemmen met de beoogde
wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) Afeer per 1 januari 2020;
b) uw college te verzoeken het bericht betreffende zijn toestemming in te
zenden aan het adres van de GR Afeer.
4. Onder voorbehoud van verkregen toestemming van de gemeenteraad in te
stemmen met de wijziging van de GR Afeer.

C.1

Dienstverlening

C.1.1

Corsanummer 201900533 Trouwen op locatie en aanpassing kosteloze
huwelijken
1.Bijgaand raadvoorstel inzake trouwen op locatie ter vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad(bijlage 1)
2.Een nieuw reglement burgerlijke stand vast te stellen (bijlage 2) onder
voorwaarde dat het raadsvoorstel wordt vastgesteld;
3.De locatie SiepCO aan te wijzen als huis der gemeente onder voorwaarde dat
het raadsvoorstel wordt vastgesteld;
4.Kosteloze huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistratie en omzetting
geregistreerd partnerschap door medewerkers (ABS) van het
klantcontactcentrum uit te laten voeren.

C.1.2

Corsanummer 201900763 Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland
2020-2023
1. Kennis te nemen van het vanuit het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg
(RBPO) opgestelde concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland
2020-2023;
2. Te besluiten hierop geen nadere zienswijzen te formuleren of in te dienen.
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D.1

Fysiek

D.1.1

Corsanummer 201900727 Ontwerpbegroting Libau 2020
1. Kennis te nemen van de begroting 2020 van Libau;
2.Te besluiten geen zienswijze in te dienen.

D.1.2

Corsanummer 201900662 De renovatie van de Wedderklap in Oude Pekela
1. De Wedderklap in 2019 te renoveren
2. In afwijking van het inkoopbeleid in te stemmen met het instellen van een
bouwteam voor het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden aan de
brug
3. De kosten ad € 330.000,- voor € 150.000,- te dekken uit het krediet
"Vervanging bruggen" en voor € 180.000,- uit het budget "Groot onderhoud
bruggen"

D.1.3

Corsanummer 201900664 Aansluiting convenant Landelijke Stuurgroep
Interventieactiviteiten (LSI)
1. Aan te sluiten bij het convenant Landelijke Interventieactiviteiten (LSI 2017);
2. De voorzitter van de LSI hiertoe een mededeling te doen

U

Uitnodigingen

U.1

Installatie pastoor Albert Buter op zondag 22 september 2019 om 14.30 uur te
Veendam
V.k.a.
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