Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 17 december 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 7 januari 2020

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 50
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 10 december 2019
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
- vergadering Burgemeesters Veiligheidsregio
- bestuurdersbijeenkomst Brandweerzorg Veiligheidsregio
- opruimactie samen met Acantus
- uitvaart Meindert Schollema
- 60 jarig huwelijk dhr. en mevr. Wilkens
- Volkskerstzang
- aftrap BOCK Campagne
- gesprek met de heren T. Oskam en F. Boin, Estea
- naturalisatiebijeenkomst
- huitvaart Kor Kruisman
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- vergadering Bestuurlijk overleg Onderwijs en Jeugd
- stuurgroep Acantus/Pekela
- opruimactie samen met Acantus
- uitvaart Meindert Schollema
- gesprek met de heren T. Oskam en F. Boin, Estea
- uitvaart Kor Kruisman
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën
- gesprek met Solidus
- uitvaart Meindert Schollema
- Volkskerstzang
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- jury-overleg vrijwilligersprijs
- bestuurlijk overleg Onderwijs en Jeugd
- uitvaart Meindert Schollema
- Volkskerstzang
- bijeenkomst Provinciaal beweegakkoord
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
18 december - 25 december --> burgemeester Kuin
26 december --> wethouder Busemann
27 december - 7 januari --> burgemeester Kuin

A.5

Vooruitblikken
- stuurgroep RWLP, 20 december 2019

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken
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B

Bespreekstukken

B.1

Sociaal

B.1.1

Corsanummer 201900897, Subsidie Biblionet 2020
1. Voor 2020 een voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen t.g.v.
bibliotheek Pekela toe te kennen ad € 222.053,-;
2. Deze subsidie te dekken uit het budget Openbare Bibliotheken;
3. Voor 2020 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet
Groningen t.b.v. het Taalhuis en bijbehorende activiteiten in de bibliotheek in
Oude Pekela toe te kennen ad € 18.640,-;
4. Deze aanvullende incidentele voorlopige subsidie voor 2020 aan Biblionet
Groningen ad € 18.640,- te dekken uit het budget Armoedebeleid;
5. Biblionet Groningen de opdracht te geven alle
samenwerkingsovereenkomsten met scholen in de gemeente Pekela inzake ‘de
bibliotheek op school’ op te zeggen vóór 1 februari 2020 waarbij de
overeenkomsten dienen te eindigen op 31 juli 2020;
6. Biblionet door middel van bijgevoegde subsidiebeschikkingen op de hoogte
te brengen van uw besluiten;
7. De scholen en kinderdagverblijven die gebruik maken van dienstverlening
van Biblionet door middel van bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw
besluiten;
8. De raad door middel van een raadsvoorstel verzoeken budget beschikbaar te
stellen voor aanvullende diensten

B.1.2

Corsanummer 201901090, Vaststelling voorlopige subsidie De Badde 2020
1. aangehouden voor nader overleg

B.1.3

Corsanummer 201901033, Voorlopige subsidie VE en Peuteropvang 2020
1. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de
voorschoolse educatie en peuteropvang, locaties Oude en Nieuwe Pekela, in
2020 vast te stellen op een totaal bedrag van € 375.265,-.
2. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de
voorschoolse educatie en peuteropvang, locatie Boven Pekela, voor de eerste 7
maanden van 2020 vast te stellen op een totaal bedrag van € 20.000,-.
3. De voorlopige subsidie aan Kinderopvang Winschoten voor het uitvoeren van
de voorschoolse educatie en peuteropvang in 2020 vast te stellen op een
totaalbedrag van € 80.398,-.
4. De raad bij de Voorjaarsnota 2020 voor te stellen om voor 2020 een bedrag
van € 26.079,- beschikbaar te stellen vanaf de stelpost "Voorschoolse
voorziening Peuters".
5. De raad bij de Voorjaarsnota 2020 voor te stellen om voor 2020 een bedrag
van € 9.389,- beschikbaar te stellen vanaf de stelpost
“Onderwijsachterstandenbeleid".
6. Stichting Peuterwerk van uw besluiten op de hoogte te brengen door middel
van bijgaande brieven.
7. Kinderopvang Winschoten van uw besluit op de hoogte te brengen door
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middel van bijgaande brief.
U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging van Albatros voor Nieuwjaarsvisite op zaterdag 4 januari 2020
vanaf 15:30 uur te A. Westerstraat A 83 te Nieuwe Pekela
-wethouder Van Mannekes, burgemeester Kuin onder voorbehoud
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