Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 30 juli 2019

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

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

Afwezig

burgemeester J. Kuin

V as tgesteld

dinsdag 6 augustus 2019

loco burgemeester

secretaris

H. Hemmes

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 30
-vastgesteld

A.2

Bes luitenlijst van 23 juli 2019
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- afwezig

A.3.2

Wethouder H emmes
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
30 juli - 6 augustus --> wethouder Busemann
6 augustus - 13 augustus --> burgemeester Kuin
13 augustus -20 augustus --> wethouder Van Mannekes
20 augustus - 27 augustus --> wethouder Hemmes

A.5

V ooruitblikken
-

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

B

Bes preekstukken

B.1

Dienstverlening

B.1.1

Cors anummer 201900609, V erzoek teruggaaf graven aan gemeente
1. De graven 2/12/25 en 2/12/26 begraafplaats Wedderweg over te nemen
van de rechthebbende.
2. De aanschafkosten van de twee graven met een totaal van € 225,50 terug te
storten.

C.1

Fys iek

C.1.1

Cors anummer 201900652, Principeverzoek particuliere woning Kerklaan 18
1. in principe in te stemmen met het omzetten van een bedrijfsfunctie naar een
woonfunctie
2. per brief de aanvrager te informeren

C.1.2

Cors anummer 201900672, Startdocument Regionale Energiestrategie
Groningen
1. In te stemmen met het Startdocument Regionale Energiestrategie (RES)
Groningen
2. De kosten voor de gemeente Pekela voor de Regionale Energiestrategie
Groningen te dekken uit de bijdrage die daarvoor uit het Nationaal Programma
RES ter beschikking wordt gesteld
3. De raad voor te stellen het Startdocument Regionale Energiestrategie vast te
stellen
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C.1.3

Cors anummer 201900617, vaststelling bestemmingsplan "tweede partiele
herziening Koertsmeulen" en beelkwaliteitsplan "actualisatie
beeldkwaliteitsplan Koertsmeulen te Oude Pekela"
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Tweede partiële herziening
Koertsmeulen" vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met de
bijbehorende verbeelding, regels en toelichting, vervat in het digitale
gebiedsgerichte besluit met identificatienummer
NL.IMRO.0765.01BP2PH Krtsmln-0401;
2. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Actualisatie
beeldkwaliteitsplan Koertsmeulen te Oude Pekela" vast te stellen
overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met de bijbehorende bijlage;
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan op te stellen ten aanzien van het
plangebied.

U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging van Waterschap H unze en Aa's voor nieuwe
waterbeheerprogramma op 16 s eptember om 8:45 uur
-wethouder Van Mannekes

U.2

Uitnodiging voor VNG Bestuurdersdag en ALV op 29 november te N ieuwegein
-v.k.a.

U.3

Uitnodiging voor c ongres van de Koninklijke N ederlandse Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam op 13 s eptember
-v.k.a.

U.4

Uitnodiging van Gemeente Oldambt voor Pura Vida op 31 augustus te
Blauwestad
-in handen stellen van de collegeleden

U.5

Uitnodiging van Politie voor afscheid van Ronald Zwarter op 3 s eptember
-in handen stellen van burgemeester Kuin
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