Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 27 maart 2018

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

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

Vastgesteld

dinsdag 3 april 2018

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 12
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 20 maart 2018
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- Dagelijks Bestuur vergadering De Kompanjie
- diverse activiteiten verkiezingen
- gesprek met dhr. Evertsen, dhr. Hamakers en mevr. Medendorp, Vestia
- gesprek met dhr. Post, Aldi
- bouwbeurs Hempflax
- Paasactie Riki Stichting, Woonzorg Clockstede
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers
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A.3.2

Wethouder Hemmes
- Dagelijks Bestuur de Kompanjie
- diverse activiteiten verkiezingen
- gesprek met dhr. Post, Aldi
- bouwbeurs Hempflax
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- diverse activiteiten verkiezingen
- bouwbeurs Hempflax
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
27 maart - 3 april --> wethouder Van Mannekes
3 april - 10 april --> burgemeester Kuin
10 april - 17 april --> wethouder Hemmes
17 april - 24 april --> wethouder Van Mannekes
-concept overdrachtdossier ten behoeve van collegevorming, v.k.a.
- burgemeester Kuin is gevraagd zitting te nemen in de auditcommissie van de
Veiligheidsregio Groningen, akkoord
- burgemeester Kuin maakt melding dat hij een cursus Mediation gaat volgen.

A.5

Vooruitblikken
- raadsvergadering onderzoek geloofsbrieven, 27 maart 2018
- vergadering AB Omgevingsdienst Groningen, 28 maart 2018
- raadsvergadering Installatie & Beëdiging nieuwe raadsleden, 29 maart 2018

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

B

Bespreekstukken

B.1

Sociaal

B.1.1

Corsanummer 201800417, Resultaten Taskforce "Sturing op uitgaven
jeugdhulp"
1. Kennis te nemen van de resultaten van de Taskforce "Sturing op uitgaven
jeugdhulp";
2. De raad te informeren conform bijgevoegde concept raadsbrief, inclusief de
samenvatting en bijlage.
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C.1

Bestuurs en management ondersteuning

C.1.1

Corsanummer 201709360, Invulling MOT Fysiek
1. Binnen de Eenheid Fysiek een bezuiniging van €120.000 te realiseren door :
a. Bezuinigingen jachthaven ter hoogte van € 13.500;
b. Vaste SROI binnen de eenheid Fysiek, ter hoogte van € 22.500;
c. Schrappen dubbele betaling SW-Afval, ter hoogte van € 24.000;
d. Bezuiniging Tractie vast te stellen ter hoogte van € 6.500;
e. Extra huuropbrengst huur gemeentewerf ter hoogte van € 6.500;
f. Schrappen niet gebruikte budgetten, ter hoogte van € 3.800;
g. Deel van de werkzaamheden van SW die in relatie staan tot afval te
dekken in afvalstoffenheffing, ter hoogte van €33.107;
h. Bezuinigen op bestaande budgetten met (relatieve) overdekking ter
hoogte van € 12.450
2. De financiële effecten mee te nemen in de actualisatie van de MOT bij de
voorjaarsnota.

U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging van Gemeente Stadskanaal voor het afscheid van B. Galama op 12
april van 16:00 - 18:00 uur te Theater Geert Teis
-burgemeester Kuin

U.2

Uitnodiging voor de Healthy Ageing Tour op 6 april
-v.k.a.

U.3

Uitnodiging Noorderpoort Jaarprijs op 17 april te Noorderpoort
-v.k.a.

U.4

Uitnodiging van BNG voor Avonden cultuur 2018
-in handen stellen van wethouder Van Mannekes

U.5

Bijeenkomst met Simon Kuper op 4 april in De Binding
-burgemeester Kuin

