
B. en W.-besluitenlijst d.d. 27 april 2010.    B-lijst 
 
01. Onderwerp: Vaststelling van de A-lijst en B-lijst d.d. 20 april 2010. 
 Besluit: 
 Akkoord. 
 
02. Team Ruimte, 20 april 2010 
 Onderwerp: Projectbesluit “Floralaan 73”. 
 Besluit: 

Het ongewijzigd vaststellen van een projectbesluit ten behoeve van de bouw van twee 
woningen aan de Floralaan 73 in Musselkanaal. 

 
03. Team Ruimte, 20 april 2010 
 Onderwerp: Verplaatsen TOP STAR. 
 Besluit: 

1. Instemmen met de verplaatsing van het TOP ter plaatse van het terrein van de 
STAR in Stadskanaal; 

2. de kosten ad € 4.870,00 ten laste brengen van het budget 2010 voor recreatieve en 
toeristische projecten. 

 
04. Team Samenleving, 20 april 2010 
 Onderwerp: Subsidieverzoek Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN). 
 Besluit: 
 1. Vluchtelingenwerk Noord Nederland een subsidie van € 82.5000,00 toekennen 

voor uitvoering van het jaarplan 2010. De raad voorstellen om hiertoe in de 
voorjaarsnota een bedrag van € 39.201,00 beschikbaar te stellen vanuit het product 
vreemdelingenbeleid (fcl 60.44.01.00). Het overige deel kan worden gefinancierd uit 
het participatiebudget; 

 2. de subsidie over 2008 vaststellen op € 69.530,00; 
 3. volledige VWNN-subsidiering wordt heroverwogen met ingang van 2011. 
 
05. Team Samenleving, 20 april 2010 
 Onderwerp: Voortgang sluitende aanpak jongeren voor 2010. 
 Besluit: 
 1. Continueren van sluitende aanpak jongeren voor 2010; 
 2. de kosten te dekken uit de RMC-reserves; 
 3. inbedden arbeidsmarktbeleid moet integraal voorgelegd worden voor de 

begroting 2011; 
 4. VET niet verlengen in 2011. 
 
06. Team Samenleving, 21 april 2010 
 Onderwerp: Jeugd en Alcoholmatiging. 
 Besluit: 
 1. Instemmen met de offerte van de GGD voor een tijdelijke projectleider jeugd en 

alcoholmatiging; 
 2. de kosten ter grootte van € 7.188,00 te dekken uit de bijdrage die hiervoor is 

opgenomen in het gebiedsprogramma Stadskanaal/Vlagtwedde. 
 
07. Team Bedrijfsbureau, 14 april 2010 
 Onderwerp: Wijziging mandaatstatuut. 
 Besluit: 

1. Het vertegenwoordigen in en buiten rechte bij de afgifte van 
gehandicaptenparkeerkaarten mandateren aan de medewerker bedrijfsbureau 
(functienummer 80000007); 

2. het mandaatstatuut overeenkomstig aan te passen. 
 
 



08. Team Bedrijfsbureau, 20 april 2010 
 Onderwerp: Interne audits 2009 en 2010. 
 Besluit: 

1. De aanbevelingen overnemen; 
2. De resultaten van de in 2009 uitgevoerde interne audits en het auditplan voor 

2010 ter kennisneming aan de raad (als bijlage bij de jaarrekening) en de 
rekenkamer aanbieden; 

3. de volgende processen in 2010 intern auditten: Geografische 
informatievoorziening, Vergunningverlening, Handhaving, Identificatie en 
registratie van personen (beveiligingsplan GBA gemeente Stadskanaal); 
Voorbereiding, realisatie en onderhoud, Samenstelling begroting en rekening, 
Documentaire informatievoorziening en Financiering en belegging; 

4. het onderwerp “uitvoering van de algemene subsidieverordening in 2010 auditten 
op doeltreffendheid. 

 
09. Team Bedrijfsbureau, 21 april 2010 
 Onderwerp: Aankoop Poststraat 16/16a in Stadskanaal. 
 Besluit: 
 Te besluiten tot verwerving voor € 180.000,00 kosten koper. 
 
10. Team Stadsbeheer, 19 april 2010 
 Onderwerp: Vervanging hoogspringmat Jahn II. 
 Besluit: 

1. Voor de aanschaf van een nieuwe hoogspringmat een bedrag van € 10.000,00 
beschikbaar te stellen; 

2. de dekking vindt plaats binnen het product sport. 
 
11. Team Stadsbeheer, 19 april 2010 
 Onderwerp: Gemeentelijk verkeersveiligheidsprogramma 2010 (GVP). 
 Besluit: 
 Het verkeersveiligheidsprogramma voor 2010 conform het voorstel uit te voeren. 
 
12. Team Stadsbeheer, 20 april 2010 
 Onderwerp: Renovatie clubkleedgebouw v.v. Alteveer. 
 Besluit: 
 De raad voor te stellen om: 

1. in te stemmen met de renovatie van de clubkleedaccommodatie van de v.v. 
Alteveer; 

2. hiervoor een bedrag ad € 178.750,00 beschikbaar te stellen; 
 

13. Team Stadsbeheer, 20 april 2010 
 Onderwerp: Aanvraag subsidie Stadskanaalster Tennisbond (STB). 
 Besluit: 
 Het verzoek van STB af te wijzen. 
 
14. Team Stadsbeheer, 21 april 2010 
 Onderwerp: Subsidieaanvraag Bevrijdingsdag 5 mei 2010. 
 Besluit: 

1. In te stemmen met de subsidieaanvraag van de Stichting Oranjecomité 
Musselkanaal voor de viering van 5 mei; 

2. de kosten ter grootte van € 3.500,00 te dekken uit het hiervoor beschikbaar 
gestelde budget op het product recreatie (36). 

 
 
  

 

 


