Besluitenlijst B&W Pekela
Datum

dinsdag 12 november 2019

Tijd

09:00 uur

Aanwezig

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

V as tgesteld

dinsdag 19 november 2019

burgemeester

secretaris

J. Kuin

J. van der Woude

A

Algemeen

A.1

Parafenbesluitenlijst week 45
-vastgesteld

A.2

Bes luitenlijst van 5 november 2019
-vastgesteld

A.3

verslagen/besprekingen

A.3.1

Burgemeester Kuin
- raadsvergadering
- landelijke burgemeestersbijeenkomst OMG
- driehoeksoverleg Politie
- noorderlijke promotiedagen
- gesprek met OBCP
- overleg Pekela met Acantus, perspectief locaties in Pekela
- opening Vogelshow
- nationaal schoolontbijt
- Sint Maarten op het gemeentehuis
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.2

Wethouder H emmes
- raadsvergadering
- noordelijke promotiedagen
- vergadering Algemeen Bestuur Volkskredietbank
- overleg Pekela met Acantus, perspectief locaties in Pekela
- gesprek met dhr. J. van Dam, Afeer
- vergadering Algemeen Bestuur Afeer
- Sint Maarten op het gemeentehuis
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.3

Wethouder van Mannekes
- raadsvergadering
- stuurgroep Regionale Energie Strategie
- noordelijke promotiedagen
- vergadering VGG Ruimte, Wonen, Mobiliteit, Energie en Mobiliteit
- overleg Pekela met Acantus, perspectief locaties in Pekela
- Sint Maarten op het gemeentehuis
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.3.4

Wethouder Busemann
- raadsvergadering
- noordelijke promotiedagen
- gesprek met bestuurders huishoudelijke hulp
- gesprek met bestuur De Binding
- nationaal schoolontbijt
- Sint Maarten op het gemeentehuis
- diverse interne overleggen
- overleg diverse burgers

A.4

Rondvraag

A.4.1

Bereikbaarheidsdienst
12 november - 19 november --> wethouder Van Mannekes
19 november - 26 november --> burgemeester Kuin
26 november - 3 december --> wethouder Busemann
3 december - 10 december --> wethouder Hemmes

A.5

V ooruitblikken

A.6

Centrumplan Oude Pekela
-voortgang besproken

A.7

Terugblik Begrotingsvergadering
-besproken

Pagina 2

A.8

Sc hema Kerstvakantie 2019
-collegevergadering 31 december vervalt

B

Bes preekstukken

B.1

Fys iek

B.1.1

Cors anummer 201900971, Regiodeal Oost Groningen
1. De bijgevoegde aanvraag voor een Regiodeal in te dienen voor 1 december
2019;
2. De intentie uit te spreken om de genoemde financiering vanuit lopende
projecten waarvoor inmiddels geld beschikbaar is gesteld in te brengen;
3. De raad via een - nog op te stellen -raadsbrief te informeren.

B.1.2

Cors anummer 201900964, Aanvraag s ubsidie Regeling Reductie
Energiegebruik
1. Subsidie aan te vragen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik
2. Deze aanvraag samen met de andere gemeenten in Oost-Groningen te laten
indienen door het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP).

B.1.3

Cors anummer 201900855. V aststelling bestemmingsplan "Veegplan
Buitengebied Pekela 2019"
De raad voor te stellen:
1. ambtshalve wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan "Veegplan
Buitengebied Pekela 2019";
2. het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Pekela 2019” (zoals vervat in
de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding,
toelichting en regels, alsmede de digitale verbeelding
NL.IMRO.0765.01BPBuitengeb2019-0401) gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het plangebied.

B.1.4

Cors anummer 201900935, Zienswijze voorgenomen verkoop V estia in Oude
Pek ela
Aangehouden voor nader overleg

C.1

Bes tuurs- en Managementondersteuning

C.1.1

Cors anummer 201900983, Controleprotocol en normenkader jaarrekening
2019 Pek ela
Bijgaand controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2019 door te
geleiden naar de raad ter vaststelling
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U

Uitnodigingen

U.1

Uitnodiging van de Riki Stichting voor het bijwonen van de k erstactie in
Woonzorgcentrum op 19 december om 10:00 uur
- wethouder Busemann

U.2

Uitnodiging van Proincie Groningen, Gedeputeerde F. Graper, voor bijeenkomst
Toek omst openbaar bestuur op 22 november te Groninger Museum
-burgemeester Kuin en wethouder Van Mannekes

U.3

Uitnodiging van V NG voor Buitengewonen ALV en V NG bestuurdersdag op 29
november te N ieuwegein
-in handen stellen van burgemeester Kuin

U.4

Uitnodiging voor Symposium Grip op Crisis op 26 maart 2020
-burgemeester Kuin
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