Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en
wethouders van de gemeente Oldambt
d.d.: 5 maart 2013
Nr Afdel.
A

Nr

Onderwerp

Besluit

Besluitenlijst van de vergadering van
26 februari 2013

Toevoeging van een 3 punt bij
agendapunt F( Tarieventabel
Binnenhavengeld 2013);
Liggeldtarief beroepsvaart is excl.
BTW, Liggeldtarief pleziervaart is
incl. BTW en Liggeld woonboten
is zonder BTW.
Conform

Parafenbesluitenlijst van de
vergadering van 26 februari 2013

B
C

RERPB

13.000044

Ontwerp-bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen Winschoten'

D

REEC

13.000043

Starten gerechtelijke
onteigeningsprocedue Noordelijke
Vaarverbinding.

E

13.000041

collgevoorstel overheveling
transitiemiddelen Awbz 2012

F

13.000049

Benoeming clustermanagers

e

1. het ontwerpbestemmingsplan
'Bedrijventerreinen
Winschoten' vast te stellen;
2. de reactienota 'Inspraak en
Overleg; vast te stellen;
3. het ontwerpbestemmingsplan
ter visie te leggen;
4. het ontwerpbestemmingsplan
ter kennis te brengen van de
raadscommissie BMR.
1. De gerechtelijke
onteigeningsprocedure NOVA
te starten;
2. De betrokken eigenaren in
het kader van het minneliljk
overleg nog één laatste
bieding te doen;
3. De raadscommissie en
gemeenteraad hiervan in
kennis te stellen.
1. De in 2012 niet bestede
middelen m.b.t. transitie
Awbz besteden in 2013.
2. De raad voorstellen om
hiervoor bij het vaststellen
van de jaarrekening 2012, bij
de resultaatbestemming, een
bedrag van € 55.000 te
doteren aan de
bestemmingsreserve uit te
voeren projecten.
1. Akkoord met de benoeming
van 3 clusterdirecteuren
2. De raad middels een brief
informeren.

Uitnodigingen
1

2

3
4

5

6

Zangvereniging Advendo; uitnodiging bijwonen
jaarlijks voorjaarsconcert op 16 maart om 19.30 uur
in de Pyramide te Finsterwolde
Tan Ren Jutsu; Verzoek opening te verrichten van
internationaal judo toernooi op zaterdag 4 mei in de
Rietkraag te Oostwold.
Energiewacht Tour: woensdag 3 april van 11.0015.00 uur
SV MidOost: Uitnodiging voor 2 personen om
aanwezig te zijn bij de uitvoering op zaterdag 23
maart in de Rietkraag te Oostwold.
Stichting Klokkenspel Groningen: Uitnodiging
aanwezig te zijn bij de uitreiking van de eerste CD
Carillons op donderdag 21 maart door CvdK dhr.
Van den Berg op het Provinciehuis vanaf 16.30 uur.
EDBF: Vooraankondiging bijeenkomst
‘’Geothermie? Energie voor de toekomst’’ op
donderdag 28 maart van 10.00-14.30 uur te Emden

v.k.a

Wethouder Boon

College
Wethouder van den Aker

Burgemeester

Burgemeester en wethouder van den Aker

