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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
1 Verzoek verlenging recht van opstal, 

Noorderweg 1, 9621 BM, Slochteren 
(en de hieraan gekoppelde huur- en 
verhuurovereenkomst haven 
Slochteren) (2018-012941) 

1. Het verleende opstalrecht voor het hebben, 
houden, onderhouden en zonodig 
vernieuwen van een VW-gebouw, annex 
gebouw voor sanitaire voorzieningen ten 
behoeve van de Slochterhaven, niet te 
verlengen; 

2. De gesloten huur- en verhuurovereenkomst 
haven Slochteren op te zeggen tegen de 
datum waarop het recht van opstal 
(voornoemd) van rechtswege eindigt - 27 
maart 2022; 

3. De betrokkene hierover middels bijgesloten 
brief te informeren en het besluit mondeling 
toe te lichten. 

4. De raad middels bijgesloten brief te 
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informeren. 
5. De aanbesteding van de concessie voor het 

exploiteren van het perceel/gebouw op het 
haventerrein voor te bereiden. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel inzet Koop / Sloop 
regeling (2019-001087) 

1. Instemmen met het toepassen van de koop
sloop regeling voor de adressen zoals 
genoemd in het voorstel; 

2. De NCG en eigenaar informeren over dit 
besluit; 

3. De achterblijvende kavel inzetten in het 
dorpsvernieuwingsplan voor Overschild. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

3 Raadsbrief Evaluatie pilot Onder
steuner Jeugd en Gezin (2019-
002211) 

1. Kennis nemen van de evaluatie en bijge
voegde brief ter informatie naar de raad 
sturen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel straatnamen Gorecht-
West fase III (2018-033995) 

1. De openbare ruimten Jelle Zijlstrastraat 
(groen) en Anne Vondelingpad (roze) te 
Hoogezand vaststellen zoals op bijlage 1 
(Voorstel benaming Gorecht-West fase 3 v2) 
staat aangegeven. 

2. Als onderbord is gekozen voor de initialen, 
de achternaam en het geboortejaar en jaar 
van overlijden. Daaronder komt te staan; 
politicus en de politieke partij waar ze 
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destijds lid van waren zoals op bijlage 2 
(Voorstel bebording Gorecht-West fase 3 v2) 
staat aangegeven. 

3. De nieuwe geometrie van de openbare 
ruimten Piersonpad (rood), Nolenstraat 
(donkergeel) en van Tienhovenpad (blauw) 
vaststellen zoals op bijlage 1 (Voorstel 
benaming Gorecht-West fase 3 v2) staat 
aangegeven. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

5 Jaarrekening 2017 Stichting Kielzog 
(2018-032833) 

1. Kennisnemen van de jaarcijfers van Stichting 
Kielzog 2017; 

2. Kennisnemen van de controleverklaring van 
de accountant; 

3. De subsidie 2017 definitief vaststellen op 
€2.235.954. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

6 Bestuurlijke reactie 
rekenkamercommissie (2019-001843) 

1. De bestuurlijke reactie vast te stellen. 
2. De reactie via de griffie naar de 

Rekenkamercommissie te zenden met het 
verzoek deze toe te voegen aan de 
behandeling van het rapport in de 
raad(scommissie). 

3. Een plan van aanpak voor beleidsvorming op 
te laten stellen. 

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

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

8 Raad (terugblik en vooruitblik) -

9 Rondje ervaringen delen wijken en 
dorpen 

De ervaringen in de wijken en dorpen worden 
gedeeld. 

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

De lijsten worden doorgenomen. 

11 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 
portefeuillehouders 

- Het college stemt in met het persbericht en 
raadsbrief over het Stadshart met redactionele 
wijziging onder mandaat van wethouder Boersma. 
- Het college heeft kennisgenomen van de notitie 
over informatiebijeenkomsten en beeldvormende 
bijeenkomsten. 
- Het college neemt kennis van het concept 
programma van het bezoek van de CdK op 1 maart 
aanstaande. 

12 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

13 Sluiting -

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 

ATWöortmah 
Loco-Burgemeester 
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