Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 14 april 2020

Tijd

13:00 uur

Aanwezig

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

Vastgesteld

dinsdag 21 april 2020

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 15
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 7 april 2020
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- vergadering Regionaal Beleids Team Klein
- bestuurlijk overleg Covid 19
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- bestuurlijk overleg Covid 19
- overleg wethouders Economische Zaken
- overleg met gedeputeerde Van Dekken over Sociale zaken/zorg
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- bestuurlijk overleg Covid 19
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- bestuurlijk overleg Covid 19
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
14 april - 21 april --> burgemeester Kuin
21 april - 28 april --> burgemeester Kuin
28 april - 5 mei --> wethouder Hemmes
5 mei - 12 mei --> wethouder Van Mannekes

A.5

Vooruitblikken
- geen bijzonderheden

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

A.7

Verkoop groenstrook
-groenstrook kan worden verkocht tegen de vastgestelde prijs per m2

B

Bespreekstukken

B.1

Sociaal

B.1.1

Corsanummer 202000205, Aanvragen onderwijshuisvestingsvoorzieningen St.
Willibrordus van 2018, 2019 en 2020
1. De procedure rondom de behandeling van het bezwaarschrift van Stichting
Primenius ivm de onderwijshuisvestingsaanvraag van 2018 weer te starten.
2. De onderwijshuisvestingsaanvraag van 2019 voor volledige verhuizing van
de St. Willibrordus naar het gebouw van OBS Feiko Clock af te wijzen.
3. De onderwijshuisvestingsaanvraag van 2020 voor permanente uitbreiding
van 260m2 van de St. Willibrordus bij de huidige locatie MFC De Groenling af
te wijzen
4. De uitbreiding van de St. Willibrordus te realiseren in het gebouw van OBS
Feiko Clock.
5. De onderwijsruimten in OBS Feiko Clock die verhuurd zijn aan Stichting Kiwi
op te eisen.
6. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.

B.1.2

Corsanummer 202000233, Extra eenmalige bijdrage jubileumeditie Spelweek
Boven Pekela
1. Akkoord te gaan met een extra eenmalige bijdrage ter hoogte van € 925
voor de organisatie van de Spelweek Boven Pekela in verband met de
jubileumeditie.
2. De extra eenmalige bijdrage ter hoogte van € 925 te dekken uit de post
sportstimulering.
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B.1.3

Corsanummer 202000263, Conceptbegroting 2021 Afeer
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2021 van Afeer;
2. De gemeenteraad vragen om een zienswijze af te geven over deze begroting
aan het Algemeen Bestuur van Afeer voor de jaren 2022 e.v.;
3. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in
de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2020.

B.1.4

Corsanummer 202000253, PG&Z: Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting
2021
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke
regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden
aan de raad.
2. De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de
ontwerpbegroting 2021 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.
3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting PG&Z 2021 ten opzichte van
de begroting PG&Z 2020, betreffende een structurele hogere bijdrage ad. €
6.065,-, mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de
Voorjaarsnota 2020.

C.1

Fysiek

C.1.1

Corsanummer 202000279, Beantwoording vragen fractie PVV
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie PVV
conform bijgevoegde brief.

U

Uitnodigingen
- geen uitnodigingen ontvangen
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