Besluitenlijst voor de vergadering van burgemeester en wethouders van de
gemeente Oldambt d.d.: 23 februari 2010
Aanwezig: K.van Leeuwen (vz), B. Zwiers, R. van den Aker, R. Brader, B. Boon.
Afwezig: M. Zijlstra wegens ziekte.
Nr. Afd.

Nr.

Onderwerp

Besluit
1. De invertarisatie notitie als leidraad vaststellen
voor de discussie over de wijze van organisatie
van promotie en evenementen in de gemeente
Oldambt
2. De ondersteuning en coordinatie van
evenementen in 2010 intern ambtelijk faciliteren
er is formatie beschikbaar 0,6 fte
evenementenondersteuning en voor de
beleidsadvisering wordt gebruik gemmaakt van
de formatie recreatie en toerisme
3. Overleg aangaan met stakeholders in het veld
om de notitie te bespreken.
4. Reacties van het veld meenemen in de
beleidsnota Recreatie en Toerisme en de
cultuurnota.
5. Er worden voor evenementen in principe geen
gemeentegaranties meer afgegeven in verband
met het risico, dat dit kan leiden tot extra kosten
voor de gemeente en dit wordt als onwenselijk
beschouwd gezien de bezuinigingstaakstelling
van de gemeente.
6. De notitie t.k.n. aan de raad toezenden.
1. Opdracht verstrekken aan adviesbureau Cap
Gemini inzake het opzetten van het Centrum
Jeugd en Gezin (CJG) Oldambt voor de
gemeenten Oldambt en Bellingwedde conform
bijgevoegde offerte + plan van aanpak CJG
Oldambt;
2. Betrokken partijen als GGD en Bureau
Jeugdzorg betrekken bij de uitwerking van deze
opzet, inrichting van een gezamenlijke
backoffice en een centraal punt in de betrokken
gemeenten (Winschoten) waarbij ondergebracht
zullen worden de Verwijsindex Zorg voor Jeugd
Groningen alsmede het Elektronisch
Kinddossier;
3. Aansluiting zoeken bij de gezamenlijke CJGinternetomgeving conform bijgevoegde offerte
van Biblionet;
4. De kosten die gepaard gaan met
bovengenoemde beslispunten dekken met de
gemeentelijke middelen voor CJG, die sinds
2008 als Brede Doeluitkering (BDU) zijn
toegevoegd aan het gemeentefonds;
5. Ter advisering naar de WMO Raad. Gezien de
tijd kan een advies van de WMO Raad
naderhand worden verwerkt gedurende het
proces leidend naar de totstandkoming van het
CJG Oldambt.
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Bevrijdingsvuurestafette 2010

1. Deelnemen aan de nationale
Bevrijdingsvuurestafette 2010. De
atletiekvereniging Aquilo een financiële
bijdrage verlenen van 3.500,- te dekken voor
50% uit de begrotingspost culturele en
recreatieve activiteiten en voor 50% uit de
post sport.
2. De ceremonie op 5 mei 2010 houden op de
gebruikelijke locatie in Winschoten.
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Persbericht bij
begroting + planning
verzending /
persbijeenkomst

1. Het bijgevoegde persbericht redactioneel
wijzigen op het punt van de belastingtarieven.
2. Persbijeenkomst op donderdag 25 februari,
waarbij het voltallige college aanwezig is
3. Verzenden van de volgende stukken naar de
raad op 24/25 februari 2010;
• Programmabegroting inclusief
meerjarenraming (vastgesteld in B&W d.d.
16 februari 2010)
• Investeringsvoorstellen (vastgesteld in B&W
d.d. 16 februari 2010)
• Raadsvoorstel (vastgesteld in B&W d.d 16
februari 2010)
• Persbericht
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1. z.s.m. realiseren van een lint en plaatsing
borden met verboden toegang.
2. Eigenaar in kennis stellen dat deze binnen
14 dagen de noodzakelijke maatregelen
(verwijderen afvalstoffen, gebouw
ontoegankelijk maken) dient te treffen t.b.v.
de veiligheid binnen een nader te stellen
termijn.
3. De portefeuillehouder van de voortgang op
de hoogte houden.
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Van de Wielen Lezing:
De financiële crisis
voorbij op 26 maart te
Leeuwarden

v.k.a.

Informatiepunt

v.k.a.

aanhouden, het advies bespreken met een
extern adviseur.
De Raad informeren via het
presidium/seniorenconvent dat behandeling
in de raadsvergadering van 17 maart niet
mogelijk is.

3
duurzaam bouwen
Symposium van EPC
naar EPG; 24 maart
Tolbert.
Woonzorg Nederland
en Espria: Afscheid
Bram Troost op 23
maart.

v.k.a.

