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0

Onderveer
Vaststellen van de agenda

Advies/Beslis unten
Het agendapunt Economic Board Groningen wordt
door de portefeuillehouder teruggenomen.

1

Wijzigingsplan Dorpsstraat 250a te KielWindeweer
(2020-017474)

1.
Het ontwerp wijzigingsplan Kiel-Windeweer,
Dorpsstraat 250A ter inzage leggen.
2.
Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet
geluidhinder ter inzage leggen.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
2

Vaststellen VTH Omgevingsbeleidsplan
periode 2021 - 2024
2019-035146

1. Het VTH Omgevingsbeleidsplan gemeente
Midden-Groningen periode 2021 - 2024
vaststellen.
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2. Het vastgestelde VTH Omgevingsbeleidsplan ter
kennisname aan de gemeenteraad aanbieden via
bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief met redactionele
wijzigingen onder mandaat van wethouder Boersma
aan te bieden aan de raad.

3

Schriftelijke vragen Gemeentebelangen
Midden-Groningen art 33 Rv0
(2020-041684)

Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met de
beantwoording van de schriftelijke vragen van
Gemeentebelangen Midden-Groningen over de
gevolgen van de sneltrein Groningen-Winschoten
voor de overgang in de Kerkstraat te Hoogezand.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de
raad.

4

Kerkenvisie
(2020-042102)

1. Beslispunt college: Een bijdrage te vragen bij
het ministerie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) voor het opstellen van een
Kerkenvisie met bijgaand aanvraagformulier;
2. Beslispunt burgemeester: wethouder Erik Drenth
te mandateren het aanvraagformulier te
ondertekenen.
Besluit
Het college en de burgemeester besluiten conform
voorstel.
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5

Collegevoorstel uitstel Algemeen
belang besluit i.v.m. Corona
(2020-032370)
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1. In te stemmen met het voorstel om het brede
marktonderzoek en de ontwikkeling van een
nieuw algemeen belang besluit op grond van
de Wet Markt en Overheid uit te stellen naar
het moment waarop er binnen de aanpak van
het Coronavirus meer ruimte ontstaat om in
contact te treden met de samenleving
hierover.
2. De raad hierover te informeren door middel
van bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de
raad.

6

Beantwoording vragen
Beschermingsbewind in MiddenGroningen
(2020-039945)

1. Instemmen met de beantwoording van de
raadsvragen over beschermingsbewind in
Midden-Groningen
2. De raad met bijgevoegde brief informeren
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de
raad.

7

Collegevoorstel A7 / N33 onderzoeken
(2020-042157)

1. Kennisnemen van de projectopdracht voor de
opstelling van een ruimtelijke-economische visie
A7 / N33 corridor;
2. Kennisnemen en instemmen met de Ruimtelijke
verkenning werklocaties en vaarverbindingen A7corridor zoals opgesteld i.s.m. de gemeente
Gronin en;

gemeente
Midden-Groningen

Pagina:

4 van 6

Datum:

2020

Zaak:
Besluitenlijst:

Vergadering college van B~eW

3. Instemmen met een bijdrage van € 50.000, -voor laatstgenoemd onderzoek, te dekken uit de
ons ter beschikking te stellen NPG-gelden;

Besluit
Het college besluit conform voorstel met de
kanttekening bij het derde beslispunt dat het hier
gaat om voorfinanciering welke tzt gedekt zal
worden uit de nog te ontvangen NPG-gelden. Tot
slot mandateert het college burgemeester
Hoogendoorn en wethouder Borg om een raadsbrief
uit te doen om de raad over deze A7 onderzoeken te
informeren.

8

Kredietaanvraag terreininrichting 2e
fase Kielzog
(2018-033361)

De raad voor stellen:
a. Een krediet van € 903.056, -beschikbaar stellen
voor de terreininrichting 2e fase Kielzog;
b. In de dekking van het krediet te voorzien zoals
aangegeven onder punt 9 van het voorstel;
c. Begrotingswijziging 2021-003 vaststellen zoals
aangegeven onder punt 9 van het voorstel;
Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in om
bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele
wijzigingen onder mandaat van burgemeester
Hoogendoorn aan te bieden aan de gemeenteraad.

9

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
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10

Raad (terugblik en vooruitblik)

11

Stand van zaken Corona-team

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken Corona.

12

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken van het programma gevolgen
gaswinning en de zoutwinning.
Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken van het Nationaal
Programma Groningen.

13
14

15

Rondje ervaringen delen wijken en
dor en
Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
lannin dinsda midda 2020
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden
doorgenomen.
Het college (in afwezigheid van wethouder Borg)
mandateert wethouder Boersma en burgemeester
Hoogendoorn om een raadsbrief en persbericht uit
te doen naar aanleiding van de berichtgeving over
de gedoogbeschikking van wethouder Borg op de
Leine. Op het moment dat de beschikking werd
afgegegeven was de heer Borg geen raadslid of
wethouder. Uit dossieronderzoek blijkt dat de
gedoogbeschikking terecht en rechtmatig is
verleend, dit is ook bevestigd door de huisadvocaat.
In de raadsbrief en persbericht wordt dit nader
toegelicht.
Het college steunt het pamflet ~~stop de
(ver)huurdersheffing in ruil voor meer betaalbare
en energiezuinige woningen".
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16

Het vaststellen van de besluitenlijst

17

Sluiting
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De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 decembe

A. Hoogendoorn
Burgemeester
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