
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

Opsteller: Els Jonker 

Mailadres: els.jonker@midden-groningen.nl 

Aanwezig: 
A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

A.F. Woortman, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
0 Vaststellen agenda Agendapunt 12 wordt op verzoek van wethouder 

Woortman doorgeschoven naar de 
collegevergadering van volgende week. 

1 Raadsbrief Beheerplan 
gemeentelijke gebouwen (2018-
022119) 

1. Instemmen met raadsbrief om de Raad te 
informeren over de status van het Beheer
plan en het te vervolgen traject. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijzigingen in de raadsbrief onder 
mandaat van wethouder Drenth. 

2 Herbenoeming leden raad van 
Toezicht Stichting OPOS 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming 
voorleggen aan de raad. 
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(2019-000650) 
Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 
wijzigingen in het raadsbesluit (aanvullen wettelijke 
grondslag) onder mandaat van wethouder Drenth 
voor te leggen aan de raad. 

3 Benoeming leden Raad van Toezicht 
Stichting Jan Ligthartschool Wester
broek (2019-000993) 

1. Per direct benoemen van mevrouw M. 
Bakker en mevrouw J. De Jonge als leden 
van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Jan Ligthartschool Westerbroek. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 
wijzigingen in het raadsbesluit (aanvullen wettelijke 
grondslag) onder mandaat van wethouder Drenth 
voor te leggen aan de raad. 

4 Indicatiestelling verwijzing jeugdzorg 
door huisartsen (2018-038243) 

1. De vragen van de PvdA inzake het mogelijk 
ongezien doorverwijzen door huisartsen met 
bijgaande raadsbrief beantwoorden. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

5 Collegevoorstel PVA Integrale Duur
zaamheidsvisie Midden-Groningen 
(2019-000856) 

1. Akkoord te gaan met het Procesplan Duur
zaamheidsvisie Midden-Groningen. 

2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde Raads
brief. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijzigingen in het procesplan onder 
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mandaat van wethouder Verschuren. 

6 Collegevoorstel Convenant 'Nu niet 
zwanger' (2018-037382) 

1. Akkoord gaan met het ondertekenen van het 
convenant 'Nu niet zwanger' voor 
MiddenGroningen 

2. De burgemeester machtigt wethouder Peter 
Verschuren om het convenant namens de 
gemeente te ondertekenen. 

Besluit 
Het college stemt in met beslispunt 1 en de 
burgemeester stemt in met beslispunt 2. 

7 Collegevoorstel Intentieverklaring 
ondertekening Regionale Energiestra
tegie Groninger Overheden 
(2019-001133) 

Beslispunt College: 
• Instemmen met de ondertekening van de 

intentieverklaring Regionale 
Energiestrategie 
Groningen (RES Groningen). 

Beslispunt Burgemeester: 
• De portefeuillehouder te machtigen om 

namens de burgemeester de intentieover
eenkomst te ondertekenen. 

Besluit 
Het college stemt in met de ondertekening van de 
intentieverklaring en de burgemeester stemt in met 
de machtiging. 

8 Raadsbrief antwoord college 
Groningen Fonds Tekortgemeenten 
(2018-033704) 

1. Kennis te nemen van de brief van het 
college van de gemeente Groningen waarin 
wordt aangegeven dat de 
solidariteitsbijdrage aan de Jeugdhulp van 
Groningen geen positieve invloed heeft 
gehad op de hoogte van de uitkering Fonds 
Tekortgemeenten. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 4 van 6 

Datum: 22 januari 2019 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B6W 

2. Met bijgevoegde raadsbrief de raad infor
meren over het antwoord van het college 
van de gemeente Groningen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

9 Collegevoorstel raadsbrief debiteuren 
(2019-001374) 

1. Vaststellen van bijgevoegde raadsbrief; 
2. De brief namens het college versturen naar 

de gemeenteraad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

10 Raadsvoorstel vaststellen woonvisie 
en prestatiekader RWLP 
(2018-003487) 

1. Instemmen om bijgevoegd raadsvoorstel 
woonvisie en prestatiekader RWLP aan te 
bieden aan de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 
wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Woortman voor te leggen aan de raad. 

11 Raadsvoorstel SVn verordeningen 
(2018-010732) 

1. Instemmen om bijgevoegd raadsvoorstel SVn 
verordeningen aan te bieden aan de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 
wijziging in het raadsvoorstel onder mandaat van 
wethouder Woortman voor te leggen aan de raad. 

12 Strategische visie sociaal domein 1. Instemmen om bijgevoegd raadsvoorstel 
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(2019-000775) strategische visie sociaal domein aan te 
bieden aan de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging in de visie onder mandaat van 
wethouder Verschuren en is akkoord om bijgevoegd 
raadsvoorstel voor te leggen aan de raad. 

13 Krediet voorbereidingskosten inrich
ting openbare ruimte Het Kielzog fase 
2 en krediet verleggen deel 
GorechtOost (2018-033361) 

1. Voorbereidingskrediet aanvragen bij de raad 
van € 232.400,- voor de voorbereiding en 
toezicht op de uitvoering van de inrichting 
van de openbare ruimte fase 2 Het Kielzog. 

2. Uitvoeringskrediet aanvragen bij de raad van 
€ 303.200,- voor het verleggen van een deel 
van de Gorecht-Oost. 

3. Bijgevoegd raadsvoorstel voorleggen aan de 
raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de 
raad met redactionele wijziging in het raadsvoorstel 
onder mandaat van burgemeester Hoogendoorn. 

14 Notitie MG op weg naar een beter 
evenwicht (2019-001842) 

1. De notitie "MG op weg naar een beter evenwicht" 
oriënterend bespreken. 
2. Kennisnemen van de eerste opbrengst brainstorm 
NPG . 
3. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde 
raadsbrief. 

Besluit 
Het college heeft de notitie besproken. De notitie 
wordt aangehouden en zal op 19 februari ter 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 6 van 6 

Datum: 22 januari 2019 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

besluitvorming terugkomen in het college. 

15 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 
doorgenomen. 

16 Raad (terugblik en vooruitblik) -

17 Rondje ervaringen delen wijken en 
dorpen 

De ervaringen in de wijken en dorpen worden 
gedeeld. 

18 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 
besluitenlijst vorige vergadering/ 
planning dinsdagmiddag 2018 

De lijsten worden doorgenomen. 

19 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 
portefeuillehouders 

-

20 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

21 Sluiting -

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019, 
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