Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 7 april 2020

Tijd

15:00 uur

Aanwezig

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

Vastgesteld

dinsdag 14 april 2020

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 14
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 31 maart 2020
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- in ontvangst nemen boek 100 jaar v.v. Noordster
- diverse vergaderingen Regionaal BeleidsTeam groot en klein
- stuurgroep Verkenning Pekela
- overleg extra budget huishoudelijke ondersteuning
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- stuurgroep verkenning Pekela
- vergadering Dagelijks Bestuur Afeer
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- stuurgroep Regionale Energie Strategie
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- in ontvangst nemen boek 100 jarig bestaan v.v. Noordster
- overleg extra budget Huishoudelijke ondersteuning
- bestuurlijk overleg OOGO
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
7 april - 14 april --> burgemeester Kuin
14 april - 21 april --> burgemeester Kuin
21 april - 28 april --> burgemeester Kuin
28 april - 5 mei --> wethouder Hemmes

A.5

Vooruitblikken

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

A.7

Instemming gevraagd verplaatsen Algemene Ledenvergadering VGG 26 mei
2020
Het college stemt in met het uitstellen van de Algemene Leden Vergadering

A.8

Brief sportverenigingen corona maatregelen
-tekst brief vastgesteld

A.9

Coronavirus
-voortgang besproken

B

Bespreekstukken

B.1

Dienstverlening

B.1.1

Corsanummer 202000238, Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst
Groningen
1. De ontwerpbegroting 2021 van de ODG voor te leggen aan de gemeenteraad
en de raad voor te stellen daarop een zienswijze in te dienen tot het verlagen
van de kosten voor het jaar 2024.
2. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in
de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2020.

C.1

Sociaal

C.1.1

Corsanummer 202000208, Pilot MDA ++ 2.0 Groninger Gemeenten
1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot MDA ++ 2.0., onder
voorbehoud van financiering vanuit de Centrumgemeente
(Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang).
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C.1.2

Corsanummer 202000228, Coulanceregeling maart 2020 contracten
Ommelander Samenwerking
1. De coulanceregeling maart 2020 voor de uitvoerders van de contracten
begeleiding Ommelander Samenwerking vast te stellen.

C.1.3

Corsanummer 202000254, Memo Uitvoering continuïteit (zorg)vervoer Publiek
Vervoer inzake coronacrisis
1. In te stemmen met het aanpassen van de dienstverlening voorschriften KNV
met ingang van 26 maart 2020.
2. In te stemmen met het aanpassen en bepalen van de venstertijden voor
reservering en uitvoering Wmo en Hub taxi op 7:00 tot 21:00 tot voorlopig 1
juni 2020.
3. Toestemming te geven voor compensatie van de omzetdaling voor
vervoerders door gecontracteerde vervoerders toe te staan om – conform de
landelijke richtlijnen - bij de declaratie gedurende de periode 1 maart
2020 tot 1 juni 2020 uit te gaan van 80% van de omzet van een gemiddelde
week, met week 10 van 2020 als referentieweek.

D.1

Fysiek

D.1.1

Corsanummer 202000245, Uitbreiding Zonnepark Doorsneeweg
1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag door middel van een afwijking van
het bestemmingsplan
2. De raad voor te stellen hiervoor de benodigde ontwerp verklaring van geen
bedenkingen af te geven
3. Het ontwerp van de beschikking met bijbehorende stukken ter inzage te
leggen
4. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst af te sluiten
5. Wethouder Hemmes wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd

U

Uitnodigingen
- geen uitnodigingen ontvangen

Pagina 3

