Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 16 april 2019

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

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

Vastgesteld

dinsdag 23 april 2019

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 15
-

A.2

Besluitenlijst van 9 april 2019
-

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- gesprek met bestuur Seniorenraad
- mini oranjeconcert Dokhuis
- ondernemersavond Pekela
- opening Koningsspelen, Theo Thijssen en Hendrik Westerschool
- bevrijdingsfietstocht
- bevrijdingstoertocht Old Timers
- gesprek met Acantus
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- - ondernemersavond Pekela
- gesprek met Acantus
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- werkgroep verkeer Pekela
- museumweek, Kapiteinshuis
- stuurgroep Agenda Veenkoloniën
- educatief Programma OBCP aan basisschoolleerlingen groep 7&8
- ondernemersavond Pekela
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
16 april - 23 april --> wethouder Busemann
23 april - 30 april --> burgemeester Kuin
30 april - 7 mei --> wethouder Hemmes
7 mei - 14 mei --> wethouder Van Mannekes

A.5

Vooruitblikken
-Overleg met dhr. van der Jagt van KPN
-OR-VRG
-VRG Themacollege
-Werkbezoek School als Wijk
-Themabijeenkomst Woonlasten
-Overleg Provincie inzake Cultuur

A.6

Centrumplan Oude Pekela

B

Bespreekstukken

B.1

Bestuurs en Managementondersteuning

B.1.1

Corsanummer 201900230, Realiseren van afspraakbanen
1. Akkoord te gaan met het realiseren van afspraakbanen;
2. Hiervoor een structurele extra bijdrage aan De Kompanjie van € 34.000,- in
2019 oplopend naar
€ 75.333,- in 2024 te verstrekken.
3. De financiële gevolgen verwerken in de Voorjaarsnota 2019.

Pagina 2

C.1

Fysiek

C.1.1

Corsanummer 201900311, Plan Oud Alteveer, Nieuwe Pekela
1. De bijdrage voor het bouw- en woonrijp maken van twee particuliere percelen
binnen het plangebied van
Oud Alteveer vast te stellen op € 27.100,- per kavel.

D.1

Sociaal

D.1.1

Corsanummer 201900316, Inrichting Sociaal wijkteam
1. Vast te stellen dat Pekela werkt met een sociaal team voor de leeftijden 0 – 100
jaar.
2. 3,3 FTE (zijnde 65% van de huidige ingehuurde voor Pekela werkzame Fte's)
voor Jeugd en Wmo structureel te
maken en deze medewerkers onder te brengen in de Kompanjie.
3. 1,85 FTE (zijnde 35%van de huidige ingehuurde voor Pekela werkzame Fte's)
voor Jeugd en Wmo tijdelijk in te
huren voor de duur van een jaar met ingang van 1 juli 2019.
4. In te stemmen met een extra bijdrage aan De Kompanjie hiervoor ad €
236.016,- voor 2019 (periode 1 juli 2019
t/m 31 december 2019) en € 341.739,- voor 2020 en structureel op jaarbasis €
238.680,-.
5. De kosten te dekken door herschikking van bestaande middelen in relatie tot
het Sociaal Domein.
6. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de
(meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2019.
7. Na besluitvorming van de raad bij de Voorjaarsnota 2019 De Kompanjie
uitvoering te laten geven aan het
genomen besluit.

D.1.2

Corsanummer 201900129, Gezond in Pekela
Vooruitlopend op de binnen een jaar vast te stellen nota lokaal
gezondheidsbeleid 2019-2022 te besluiten
tot het starten van het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 20192022 voor zover dit
bestaand beleid betreft;
2. Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma in samenwerking met Menzis een
Gecombineerde
Leefstijlinterventie voor minima in te richten voor de jaren 2019 tot en met 2021
conform het
"conceptstappenplan Menzis GLI voor minima;
3. De raad bij de Voorjaarsnota 2019 voor te stellen om van de stelpost GIDSmiddelen de kosten van het
beweegaanbod binnen deze interventie voor de jaren 2019 tot en met 2021,
zijnde € 10.000,- per jaar,
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beschikbaar te stellen;
4. De raad bij de Voorjaarsnota 2019 voor te stellen om van de stelpost GIDSmiddelen voor de overige
onderdelen van het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2019 tot en met 2021
jaarlijks € 20.000,beschikbaar te stellen;
5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2019 akkoord te
gaan met het starten van
de uitvoering.
U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging voor jaarlijkse relatieavond van de Hanze Hogeschool op 17 april
- wethouder Busemann
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