Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 18 december 2018

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

burgemeester J. Kuin, wethouders H. Hemmes, J. van Mannekes en
H. Busemann en secretaris J. van der Woude
De heer B Lanting bij agendapunt C.1

Vastgesteld

dinsdag 8 januari 2019

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 50
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 11 december 2018
- vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- bezoek van dhr. T. Sprenger en mevr. Ter Wolde (VGG) aan het college
- afscheid wethouder J. Velema, gemeente Veendam
- gesprek met dhr. R. Paas, Commissaris van de Koning
- vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
- kerstborrel De Kompanjie
- bezoek aan dhr. W. Foorthuis, Zernike College
- Social event Commissaris van de Koning
- Volkskerstzang
- Aftrap BOCK Campagne
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- bezoek van dhr. T. Sprenger en mevr. Ter Wolde (VGG) aan het college
- afscheid wethouder J. Velema, gemeente Veendam
- kerstborrel De Kompanjie
- eindejaarsbijeeenkomst VOC
- Volkskerstzang
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- bezoek van dhr. T. Sprenger en mevr. Ter Wolde (VGG) aan het college
- bewonersavond visie Zonneparken
- gesprek met H. Wind en H. Lafaille, Windgroep
- kerstborrel De Kompanjie
- vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen
- vrijwilligersbedankbuffet
- Volkskerstzang
- gesprek met Watersportvereniging Oude Pekela
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- bezoek van dhr. T. Sprenger en mevr. Ter Wolde (VGG) aan het college
- portefeuillehoudersoverleg WMO Breed Oost Groningen
- kerstborrel De Kompanjie
- vergadering Algemeen Bestuur PG&Z
- vrijwilligersbedankbuffert
- kerstactie Riki Stichting bij de Clockstede
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
18 december - 25 december --> wethouder Van Mannekes
26 december - 2 januari --> burgemeester Kuin
2 januari - 8 januari --> wethouder Busemann
8 januari - 15 januari -> wethouder Hemmes

A.5

Vooruitblikken
- raadsvergadering, 18 december 2018

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken
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B

Bespreekstukken

B.1

Fysiek

B.1.1

Corsanummer 201801197, Uitbreiding achtervang Acantus
1. Op te treden als achtervang voor de financiering van de aankoop van de
woningen van Mooiland in Pekela ter hoogte van € 9,2 miljoen.
2. Acantus via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

B.1.2

Corsanummer 201801227, Concept visie zonneparken
1. De concept visie zonneparken vast te stellen
2. De concept visie 4 weken ter inzage te leggen
3. De raad hierover te informeren

B.1.3

Corsanummer 201801245, Beroepsgang instemmingsbesluit Groningen
Gasveld 2018

1. Beroep aan te tekenen tegen het instemmingsbesluit van de minister van
Economische Zaken en Klimaat voor het gasjaar 2018-2019;.
2. Namens de gemeente Pekela een beroepschrift in te laten dienen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State door mr. W.R. van der Velde.
B.1.4

Corsanummer 201801248, Onttrekking aan het openbaar verkeer van de
Gaslaan te Oude Pekela
1. de raad voor te stellen te besluiten tot het onttrekken aan het openbaar
verkeer van de Gaslaan te Oude Pekela.

C

Bestuurs- en managementondersteuning

C.1

Corsanummer 201801233, Exploitatie MFC De Binding
1. De bijgevoegde notitie "professioneel beheer en exploitatie van MFC De
Binding" vast te stellen.
2. Deze notitie uit te voeren door te kiezen voor een stichting die het horeca
gedeelte exploiteert en het facilitairbeheer (schoonmaak en toezicht) uitvoert.
3. Met de stichting hiertoe een overeenkomst af te sluiten (concept bijgesloten)
4. De huursom voor het horeca gedeelte vast te stellen op € 21.500 per jaar.
5. De vergoeding voor toezicht en schoonmaak vast te stellen op in het totaal €
81.900,-- per jaar.
6. Dhr. Lanting als gemeentelijk accounthouder aan te wijzen die het eerste
jaar het proces begeleidt.
7. De nieuwe situatie in laten gaan op 01-04-2019 of zo spoedig mogelijk.
8. BUZ personeelsdienst vanaf 1-1-2019 tot 1-4-2019 in te huren.
9. Het structurele financiële nadeel ad € 53.500,- te verwerken in de
Voorjaarsnota 2019.
10. De raad op de hoogte te stellen van de wijze van uitvoering middels
bijgevoegde brief
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D.1

Sociaal

D.1.1

Corsanummer 201801169, Huurovereenkomst restauratie en beheer Sporthal
de Spil
1. betrokkene per 1 januari 2019 aan te stellen als nieuwe beheerder van
Sporthal de Spil te Nieuwe Pekela.
2. De huurovereenkomst met betrekking tot de restauratie in de sporthal
conform de bijlage vast te stellen voor een periode van 1 jaar.
3. De huurder hiervan te berichten en te laten tekenen

U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging voor nieuwjaarsvisite van Albatros op 5 januari vanaf 15:30 uur
-college gaat

U.2

Uitnodiging van Gemeente Groningen voor nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari
-v.k.a.

U.3

Uitnodiging van Provincie Groningen voor duurzaamheidsshow Save The Earth
op 12 januari in Martiniplaza
-wethouder Van Mannekes
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