Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 30 januari 2018

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

burgemeester J. Kuin, wethouders H. Hemmes, J. van Mannekes,
en secretaris J. van der Woude, M. siepel voor agendapunt A8

Vastgesteld

dinsdag 6 februari 2018

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

Kenmerk

Omschrijving

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 04
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 23 januari 2018
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- informatieve raadsvergadering
- nationale voorleesdagen
- driehoeksoverleg Politie
- gesprek met dhr E. Bond
- Veiligheidsregio Groningen, Masterclass Regionaal Beleidsteam
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers
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Wethouder Hemmes
- informatieve raadsvergadering
- vooroverleg DB PG&Z
- gesprek met dhr E. Bond
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- informatieve raadsvergadering
- vergadering Erfgoed- & monumentencommissie
- in gebruikstellen zonnepanelen op De Spil
- gesprek met WSS
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
30 januari - 6 februari --> wethouder Hemmes
6 februari - 13 februari --> burgemeester Kuin
13 februari - 20 februari --> wethouder Van Mannekes
20 februari - 27 februari --> wethouder Hemmes

A.5

Vooruitblikken
- Raadsvergadering 30 januari 2018

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

A.7

conceptbrief aan raad over aanbesteding inzameling huisvuil
-conform

B

Bespreekstukken

B.1

Fysiek

B.1.1

Energietransitie Pekela
-conceptvoorstel is oriënterend besproken

C.1

Sociaal

C.1.1

Corsanummer 201800079, Pilot voel je goed
1 . De raad bij de Voorjaarsnota 2018, ten behoeve van het projectplan Voel je
Goed voorstellen om een bedrag van € 2.700,- vrij te maken uit de stelpost
GIDS middelen.
2. Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad bij de Voorjaarsnota 2018
akkoord te gaan met de uitvoering van de pilot Voel je Goed.
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Corsanummer 201800115, Stopzetten aanbesteding algemene voorziening
maatschappelijke ondersteuning
1. De aanbesteding algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning
stop te zetten en in te trekken.
2. Het besluit van het college te publiceren op ABK en Tenderned conform
bijgaande tekst: De Aanbestedende Dienst heeft na zorgvuldige afweging
besloten deze aanbestedingsprocedure stop te zetten en eenzijdig in te
trekken. Dit conform het bepaalde in deel II.1 van de offerteaanvraag. De
reden hiervoor is dat in het verificatiegesprek met de overgebleven inschrijver
is gebleken dat die inschrijving desondanks niet aansluit bij het doel welke de
aanbestedende dienst met deze opdracht voor ogen heeft. Tijdens het
genoemde verificatiegesprek is niet, ondanks de constructieve houding van
al de betrokkenen, gekomen kunnen worden tot overeenstemming conform het
voor ogen gestelde doel welke de aanbestedende dienst als grondslag voor
deze opdracht heeft beoogd.
3. De raad te informeren met bijgaande brief van het college aan de raad.

U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging van OOP voor Pekelder Politiek Cafe op 14 maart om 20:00 uur te
Nieuwe Pekela
-v.k.a

U.2

Uitnodiging van Zempo voor ontbijtsessie fit en Vitaal op 8 februari om 7:00
uur
-wethouder Van Mannekes

