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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
1 Concept-raadsvoorstel Inwinnen 

zienswijzen voorstellen RIGG en 
inkoop jeugdhulp (2019-001578) 

1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college stemt in om bijgevoegd raadsvoorstel 
aan te bieden aan de raad. 

2 Collegevoorstel Aangegane geldlening 
(2019-000373) 

1. Kennis nemen van de afgesloten geldlening 
bij de BNG. 

Besluit 
Het college neemt kennis van het voorstel. 

3 Collegevoorstel Normenkader 2018 
(2019- 000964) 

1. Het normenkader 2018 vaststellen. 
2. De gemeenteraad hierover via een 

raadsbrief informeren. 
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3. De drempel voor het rapporteren door de 
accountant van fouten en onzekerheden vast 
te stellen op respectievelijk 0,1% en 0,3% 
van de lasten van de jaarrekening 2018. 

Besluit 
Het college stemt in met beslispunt 1 en 2. 
Beslispunt 3 betreft de wettelijke drempel, 
waardoor er geen expliciete besluitvorming door het 
college nodig is. De raadsbrief wordt met 
redactionele wijziging vastgesteld onder mandaat 
van wethouder Drenth. 

4 Collegevoorstel Taakstelling huisves
ting vergunninghouders 2018 
(2019-000020) 

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief over de 
taakstelling huisvesten vergunninghouders. 

2. Instemmen met bijgaand persbericht over de 
taakstelling huisvesten vergunninghouders. 

Besluit 
Het college stemt in om bijgevoegde raadsbrief en 
persbericht uit te laten gaan. 
NB: Het college tekent bezwaar aan tegen het 
doortellen van dit tekort omdat we immers de 
taakstelling niet kunnen realiseren als er geen 
vergunninghouders zijn. 

5 Raadsbrief Beantwoording schrifte
lijke vragen Christenunie inzake te 
late aanlevering cijfers RIGG (2019-
001158) 

1. De vragen van de Christen Unie inzake de 
late aanlevering van de jaarcijfers van 2018 
van de RIGG met bijgaande concept-
raadsbrief beantwoorden. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel verlenging 1. De Dienstverleningsovereenkomst ODG 
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Dienstverleningsovereenkomst 
Omgevingsdienst Groningen van 
Midden-Groningen en jaaropdracht 
2019 (2018-037087) 

Midden-Groningen 2019 aan te gaan tot 1 
januari 2020 met terugwerkende kracht tot 
31 december 2018. 

2. Akkoord te gaan met de jaaropdracht 2019 
inclusief de kwalitatieve opdrachtbeschrij
ving. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. De raad wordt 
binnenkort geïnformeerd over de ODG. In deze 
bijeenkomst zal ook ingegaan worden op de 
jaaropdracht aan de ODG. 

7 Collegevoorstel najaarsrapportage 
2018 ODG (2018-037338) 

1. Kennisnemen van de inhoud van de najaars
rapportage 2018 van de Omgevingsdienst 
Groningen. 

2. De raad informeren met bijgaande concept -
raadsbrief inclusief bijlagen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging in de raadsbrief (aangeven 
dat in de aankomende informatiebijeenkomst voor 
de raad ook de jaaropdracht aan de ODG aan de 
orde komt) onder mandaat van wethouder Boersma. 

8 Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan 
(2018-034238) 

1. De raad informeren over het ontwerp 
Verzamelbestemmingsplan 2018-2 door 
middel van een raadsbrief. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

9 Collegevoorstel Voortgangsnotitie 
Kans voor de Veenkoloniën 

1. Kennisnemen van de Voortgangsnotitie Kans 
voor de Veenkoloniën en overige bijlagen; 
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(2018-038042) 2. De raad informeren door bijgevoegde 
raadsbrief. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

10 Collegevoorstel inzet extra middelen 
IBOR (2018-036468) 

1. Kennisnemen van bijgevoegde raadsbrief 
2. Deze raadsbrief aan te bieden aan de 

gemeenteraad van Midden-Groningen. 

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

11 Collegevoorstel intentieverklaring 
ketenmobiliteit Wunderline (2018-
017869) 

1. In te stemmen met het ondertekenen van de 
intentieverklaring, waarmee u uw voorne
men uitspreekt het project te blijven onder
steunen, en instemt zich in te spannen om 
de beoogde halte van de Wunderline 
(treinstation Hoogezand-Sappemeer) verder 
te ontwikkelen. (BaW) 

2. Wethouder Borg te machtigen deze inten
tieverklaring te ondertekenen. 
(Burgemeester). 

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

12 Managementletter 2018 (2019-
002792) 

1. Kennisnemen van de door de accountant 
uitgebrachte managementletter 2018. 

2. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief. 
3. De managementletter 2018 en de daarbij 

behorende raadsbrief agenderen voor de 
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auditcommissie van 13 februari 2019. 
4. De managementletter 2018 en de daarbij 

behorende raadsbrief na bespreking in de 
auditcommissie ter informatie zenden naar 
de raad. 

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

13 Raadsbrief Beantwoording vragen D66 
kleedkameraccommodaties (2019-
001585) 

1. Instemmen met de beantwoording op de 
vragen aangaande de kleedkameraccommo
daties die de D66 fractie schriftelijk gesteld 
heeft. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging in de raadsbrief. 

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

15 Raad (terugblik en vooruitblik) -

16 Rondje ervaringen delen wijken en 
dorpen 

De ervaringen in de wijken en dorpen worden 
gedeeld. 

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

De lijsten worden doorgenomen. 

18 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 
portefeuillehouders 

- Het college stemt in met de raadsbrief over het 
recreatiegebied de Leine met redactionele wijziging 
onder mandaat van wethouder Boersma. 
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