BESLUITENLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 2 april 2019
Aanwezig: burgemeester de heer B.J. Bouwmeester, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer J. Zwiers,
wethouder de heer J. Brink en secretaris mevrouw B. de Vries
Afwezig:
Nr.

5.1

Van

BV

Onderwerp

Besluit

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 26
maart 2019

Onveranderd vastgesteld.

Het voorstel van de VDG en de Drentse
griffierskring om als VDG en Drentse griffierskring
gezamenlijk een werkgroep ‘Grip op GR-en’ op te
richten.
Zaaknummer: 10309-2019

Aangenomen met wijzigingen als volgt:
1 en 2 is conform.
1. Kennis te nemen van de brief van de VDG en de Drentse griffierskring van
21 januari 2019 (bijlage 1), waarin uw college gevraagd wordt te reageren
op het voorstel om als VDG en Drentse griffierskring gezamenlijk een
werkgroep ‘Grip op GR-en’ op te richten;
2. In te stemmen met dit initiatief van de VDG en de Drentse griffierskring;
3. Uw reactie middels bijgevoegde brief (bijlage 2) kenbaar te maken aan het
VDG-bestuur en de Drentse griffierskring;
4. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande brief (bijlage 3).
Aanpassing betreft 3 en 4 als volgt:
Voorzet voor reactie aanbieden aan de gemeenteraad met het
verzoek/suggestie om deze te behandelen en het college input te geven voor
eventuele aanpassing.

5.2

LO

VIOS - aanvraag extra bijdrage renovatie
Zaaknummer: 9759-2019

Conform advies:

Buitenschoolse activiteiten Brede school SOM.
Zaaknummer: 10319-2019

Conform advies:

1. Een extra subsidie van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de
onvoorziene meerkosten van de renovatie en verduurzaming van
Gebouw 48 te Oosterhesselen:
2. Deze kosten te dekken vanuit de post Onvoorzien.

5.3

LO

Uitnodigingen

1. In te stemmen met het plan van de Brede school SOM;
2. De Brede school SOM een subsidie te verlenen van €26.000 per jaar
voor de periode van 2019-2021.
Besproken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 april 2019
De secretaris,
De voorzitter,

