Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 25 september 2018

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

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

Afwezig

wethouder H. Busemann

Vastgesteld

dinsdag 12 oktober 2017

burgemeester

loco secretaris

J. Kuin

S. Ruddijs

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 38
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 18 september 2018
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- vergadering DB De Kompanjie
- voorlezen op Groen van Prinstererschool, Oktobermaand kindermaand
- bezoek aan Katholieke vrouwenvereniging
- kennismakingsgesprek met mevr. F. de Jonge. Burgemeester Stadskanaal
- kennismakingsgesprek met dhr. A. Vischer., directeur van het GRID,
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- vergadering Stuurgroep Afeer
- Bijeenkomst Woondialoog, Centrumplan Oude Pekela
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- vergadering DB De Kompanjie
- bestuurlijke overleg Cultuur
- steungroep Veenkoloniën
- vergadering Algemeen Bestuur Sozog
- startmoment nieuwe Abri's provincie Groningen
- bijeenkomst Woondialoog, Centrumplan Oude Pekela
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- afwezig

A.4

Rondvraag
-voortgang begroting 2019 besproken in aanwezigheid van het MT.

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
25 september – 2 oktober --> wethouder Van Mannekes
2 oktober - 9 oktober --> wethouder Hemmes
9 oktober - 16 oktober --> wethouder Busemann
16 oktober - 23 oktober --> burgemeester Kuin

A.5

Vooruitblikken

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

A.7

Raadsbrief Garantstelling GRID
-ter informatie versturen naar de gemeenteraad

A.8

Brief VGG m.b.t. wet ATAD
-v.k.a.
-ter kennis brengen van de raad

A.9

VGG Tekening Koers Kader Kanon uitleg
-secretaris VGG uitnodiging voor toelichting

A.10

Wijziging Titel 2 legesverordening
-het college stemt in met de geschetste lijn

A.11

Erepenning
- college stemt in met Erepenning
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B

Bespreekstukken

B.1

Sociaal

B.1.1

Corsanummer 201800950, Voorlopige subsidie Stichting Peuterwerk 2018
1. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van het
peuterwerk en de voor- en vroegschoolse educatie in 2018 vast te stellen op
een totaalbedrag van € 475.689,-;
2. Hiervoor voor 2018 incidenteel een bedrag van € 26.079,- beschikbaar te
stellen uit de stelpost Voorschoolse Voorziening Peuters (Asschergelden).
3. Hiervoor een incidenteel aanvullende bijdrage van € 9.415,- voor 2018
beschikbaar te stellen;
4. Het incidentele nadeel ad. € 9.145,- en het beschikbaar stellen van
€ 26.079,- vanuit de stelpost Voorschoolse Voorziening Peuters , te verwerken
bij de Najaarsnota 2018;
5. Stichting Peuterwerk van uw besluit op de hoogte te brengen door middel
van bijgaande brief.

B.1.2

Corsanummer 201800870, Advies bezwaarcommissie verhuur deel Feiko
Clockschool en huisvesting leerlingen in Oude Pekela
1. Het advies van de Bezwarencommissie niet over te nemen en de bezwaren
ongegrond te verklaren.
2. Het verzoek tot toekennen van proceskosten aan SOOOG af te wijzen.
3. De schoolbesturen op te leggen dat er vóór 1 november 2018 een
huisvestingsplan moet zijn voorgelegd voor de structurele huisvesting van de
basisscholen in Oude Pekela v.a. 1-8-2019.

C.1

Fysiek

C.1.1

Corsanummer 201800948, Regionaal Prestatiekader Oost Groningen
1. In te stemmen met de inhoud van het prestatiekader.
2. In te stemmen met de procedure voor vaststelling door de gemeenteraad
van Pekela.
3. Wethouder Hemmes te machtigen om het prestatiekader namens het college
te tekenen;
4. Het prestatiekader aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

C.1.2

Corsnummer 201800945, Energiebesparing bij bedrijven
1. Bijgevoegd raadsvoorstel betreffende energiebesparing bij bedrijven vast te
stellen en voor te leggen aan de raad
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D.1

Dienstverlening

D.1.1

Corsanummer 201800888, Openingstijden en MOT KCC
1. De bezuiniging op de KCC baliefaciliteiten ter grootte van €15.000,- te laten
vervallen met ingang van 2019.
2. De openingstijden van de dinsdagen te verruimen met een vondopenstelling
van 17:00 tot 19:00 uur met ingang van dinsdag 4 september 2018.
3. Dit te compenseren door de ochtendopenstelling van de burgerzakenbalie
van de maandagen van 9:00 tot 12:00 te laten vervallen met ingang van 1
oktober 2018.
4. De Kompanjie opdracht geven voor het inhuren van professionele
beveiliging voor de avondopenstellingen.
5. Hiervoor een structurele extra bijdrage van €3.500,- per jaar aan De
Kompanjie beschikbaar te stellen.
6. Voor het schrappen van de bezuiniging op de KCC baliefaciliteiten en het
inzetten van professionele beveiliging, voorafgaand aan de vaststelling van de
begroting 2019 en meerjarenbegroting, een extra aanvullende structurele
bezuinigingsmaatregel(en) (MOT-maatregel) uit werken ter grootte van
minimaal € 18.500,-.
7. De incidentele extra last voor de inzet van de beveiligers voor 2018 ad
€ 1.200,- (periode september t/m december 2018) verwerken in de
Najaarsnota 2018.
8. De structurele extra bijdrage voor de inzet van de beveiligers ad € 3.500,per jaar verwerken in de primitieve begroting 2019.

U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging van SOOOG voor bijeenkomst voor toekomstgericht lesgeven op 6
november
-in handen stellen van wethouder Busemann

U.2

Uitnodiging voor netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën op vrijdag
23 november te Hotel Braams (Gieten)
-wethouder Van Mannekes

U.3

Uitnodiging afscheid W. Mulder van De Kompanjie op 18 oktober om 16:00 uur
te Borgerswoldhoeve
-wethouder Van Mannekes

U.4

Uitnodiging van Leger des Heils in Winschoten voor Jubileum 130 jaar op 27
oktober om 19:30 uur
-in handen stellen van wethouder Busemann

U.5

Uitnodiging voor oude raadhuis Nieuwe Pekela op zaterdag 29 september
tussen 10:00 uur en 12:00 uur
-wethouder Van Mannekes
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U.6

Uitnodiging voor Jubileumconcert van salonorkest Las Ninas y Compadres op
14 oktober om 14:30 uur in De Binding
-wethouder Van Mannekes
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