Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 29 januari 2019

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

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

Vastgesteld

dinsdag 5 februari 2019

burgemeester

loco secretaris

J. Kuin

G. Klok

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 4
-vastgesteld

A.2

Besluitenlijst van 22 januari 2019
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- rondleiding Afeer
- informatieve Raadsvergadering
- vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
- driehoeksoverleg Politie
- gesprek met dhr. Hansen, SOOOG
- bezoek directeuren Omgevingsdiensten
- afscheid huisarts Savenije
- periodiek dhr. Elzinga, Brandweer
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder Hemmes
- rondleiding Afeer
- informatieve Raadsvergadering
- diploma-uitreiking Ervaringsdeskundige in Generatiearmoede en Sociale
uitsluiting
- overleg met de heer Van Walsum, Hanzehogeschool
- afscheid huisarts Savenije
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- rondleiding Afeer
- informatieve Raadsvergadering
- bestuurlijk overleg Reionale Energie Strategie
- Hemp Design Factory, Oogst van de resultaten
- jubileumconcert Culturele Commissie Pekela
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- rondleiding Afeer
- informatieve Raadsvergadering
- nationale voorleesdagen, de Blokkendoos
- gesprek met dhr. Hansen, SOOOG
- vergadering BOOGO
- vergadering met mevr. Hooijer en mevr. van Veen, Stichting Peuterwerk
- gesprek met Commissie Sportraad
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
29 januari - 5 februari --> burgemeester Kuin
5 februari - 12 februari --> wethouder Hemmes
12 februari - 19 februari --> wethouder Van Mannekes
19 februari - 26 februari --> wethouder Busemann

A.5

Vooruitblikken
-raadsvergadering 29 januari

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken
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B

Bespreekstukken

B.1

Bestuurs en Managementsondersteuning

B.1.1

Corsanummer 201900012, Afvalinzameling van 2 naar 5 dagen
1. in overleg met de afvalinzamelaar over te stappen op een 5-daagse
inzameling
2. invoering van deze wijziging te bepalen op 1 maart 2019

C.1

Fysiek

C.1.1

Corsanummer 201900051, Wijzigingsplan J. Oldenburgerstraat E.99 te Nieuwe
Pekela
1. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan voor het perceel J.
Oldenburgerstraat E. 99 te Nieuwe Pekela
2. Het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage te leggen
3. Belanghebbende te informeren middels bijgevoegde concept-brief

C.1.2

Corsanummer 201900074, Verordening kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Pekela
1. Bijgaande Verordening VTH ter besluitvorming naar de raad te zenden

C.1.3

Corsanummer 201900035, Vaststelling bestemmingsplan "Verlegging
gasleiding Gaslaan"
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Verlegging gasleiding
Gaslaan" vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met de daarbij
behorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale
gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.01BPGaslaan0401;
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan op te stellen ten aanzien van het
plangebied;
3. De bijgaande planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten ten aanzien van
het plangebied.
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D.1

Sociaal

D.1.1

Corsanummer 201900032, Projectleider regionale samenwerking specifieke
doelgroepen sociaal domein
1. gezamenlijk met de vier andere Oost-Groninger gemeenten een
projectleider regionale samenwerking
specifieke doelgroepen sociaal domein aan te stellen voor de duur van 2 jaren
op basis van bijgaande opdrachtformulering/profielschets
2. in te stemmen met verdeling van de kosten van een regionaal projectleider
ad € 95.000,- op jaarbasis naar rato van inwonertal over de gemeenten
3. hiervoor een bedrag van € 8.556,- per jaar in 2019 en 2020 beschikbaar te
stellen ten laste van de geoormerkte middelen Beschermd Wonen in de reserve
Sociaal Domein
4. de financiële gevolgen te verwerken bij de Voorjaarsnota 2019.
5. het regionaal Ph-verleg Wmo breed Oost-Groningen te mandateren een
regionaal projectleider te selecteren

D.1.2

Corsanummer 201900069, Brief onderzoek gezondheidsmonitor Jeugd van de
GGD
1. De voortgezet onderwijsscholen nadrukkelijk uit te nodigen deel te nemen
aan de jeugdgezondheidsmonitor van de GGD door toesturen van bijgaande
brief.

U

Uitnodigingen
- geen uitnodigingen ontvangen
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