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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
1 Overgangsregeling beloningsbeleid 

2019 (2019-003230) 
1. In te stemmen met de bijgevoegde Over

gangsregeling Beloningsbeleid 2019 onder 
gelijktijdige intrekking van de Overgangs
regeling beloningsbeleid en inpassing 2018, 
in te voeren met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2019. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

2 Raadsbrief decembercirculaire 2018. 
(2018-009545) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over 
de decembercirculaire 2018. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 
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Vergadering college van B&W 
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3 Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan 
Transformatorstation Meeden 
(2018-007623) 

1. In te stemmen met de inhoud van de 
raadsbrief. 

2. De raadsbrief door te sturen naar de leden 
van de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging. 

4 Collegevoorstel dienstverlenings
overeenkomst en verwerkersovereen
komst Publiek Vervoer (2019-000688) 

1. Aangaan van de Dienstverleningsovereen
komst samenwerkingsorganisatie Publiek 
Vervoer Groningen Drenthe en deelnemers 
gemeenschappelijke regeling Publiek 
Vervoer. 

2. Aangaan van de Verwerkersovereenkomst 
uitvoering doorontwikkeling en monitoring. 

3. De burgemeester te machtigen om de ver
werkersovereenkomst te tekenen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

5 Omgevingsvergunning aanleg 4 kop
pelleidingen Stikstofinstallatie 
Zuidbroek, Verklaring van geen 
bedenkingen aanvraag omgevingsver
gunning (2018-030721) 

1. Instemmen met het voorleggen van bijge
voegd raadsvoorstel over de verklaring van 
geen bedenkingen omgevingsvergunning 
aanleg 4 koppelleidingen Stikstofinstallatie 
Zuidbroek aan de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform en is akkoord om 
bijgevoegde raadsvoordracht voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
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6 Omgevingsvergunning zonnepark 
Duurkenakker; verklaring van geen 
bedenkingen aanvraag omgevings
vergunning (2018-011666) 

1. Instemmen met het voorleggen van bijge
voegd raadsvoorstel van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning zonnepark Duurken
akker aan de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform en is akkoord om 
bijgevoegde raadsvoordracht voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

7 Kaders Ondernemersregeling 2019 
(2018-035145) 

1. Akkoord gaan met de kaders voor de 
Regeling voor het stimuleren van het 
ondernemersklimaat in Slochteren 2019, ter 
compensatie van de verhoging van de OZB 
voor de bedrijven in voormalig gemeente 
Slochteren. 

2. De gemeenteraad bijgevoegde raadsbrief 
aanbieden. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging in de raadsbrief (meer 
context en aanleiding in de brief opnemen) onder 
mandaat van wethouder Borg. 

8 Overname Steendammerbrug te 
Steendam van het waterschap Hunze 
aAa's (2018-036578) 

1. In te stemmen met de door het waterschap 
Hunze & Aa's voorgestelde overdracht met 
een afkoopsom ter grootte van € 294.844,-
voor de Steendammerbrug in Steendam. 

2. In te stemmen met het zelf bedienend 
maken van de Steendammerbrug in 
Steendam en hiervoor de te ontvangen 
afkoopsom aan te wenden. 

3. De raad te informeren conform bijgaande 
raadsbrief en de formele begrotingswijziging 
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later aan de raad voor te leggen door dit bij 
de voorjaarsnota te betrekken. 

Besluit 
Het college besluit het voorstel aan te houden en 
weer te agenderen in aanwezigheid van betrokken 
portefeuillehouder (college 26 februari 2019). 

9 Jaarverslag 2017 Scholengroep 
OPRON (2018-019366) 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel betreffende het 
bestuursverslag 2017 van OPRON ter besluit
vorming voorleggen aan de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform en is akkoord om 
bijgevoegde raadsvoordracht voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

10 Collegevoorstel handreiking oplegging 
geheimhouding (2019-001009) 

1. De handreiking oplegging geheimhouding 
"Openbaar versus geheim hoe zit het pre
cies?" voor kennisgeven aannemen. 

Besluit 
Het college stemt in met de handreiking oplegging 
geheimhouding. 

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

12 Raad (terugblik en vooruitblik) -

13 Rondje ervaringen delen wijken en 
dorpen 

De ervaringen in de wijken en dorpen worden 
gedeeld. 

14 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De lijsten worden doorgenomen. 
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besluitenlijst vorige vergadering/ 
planning dinsdagmiddag 2018 

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 
portefeuillehouders 

-

16 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

17 Sluiting -

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2019, 
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