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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
0 Vaststellen agenda Agendapunt collegevoorstel Notitie Midden-Gronin-

gen in zijn nieuwe bestuurlijke context wordt terug
genomen door de portefeuillehouder. 

1 Opleggen geheimhouding op financië
le bijlage 2 raadsvoorstel Toekomst
plan Ruitenvelder Froombosch (2019-
004034) 

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 
geheimhouding op te leggen op financiële 
bijlage 2 van het raadsvoorstel Toekomst
plan Ruitenvelder Froombosch 2019-002030 
op basis van artikel 10 lid 1c en lid 2g Wob 
conform de onder argumenten weergegeven 
onderbouwing; 

2. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel voor 
bekrachtiging van de geheimhouding voor te 
leggen aan de raad in de eerstvolgende 
vergadering. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 
raad met redactionele wijziging in het raadsbesluit. 

2 Concept Raadsvoorstel Toekomstplan 
Ruitenvelder Froombosch (2019-
002030) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 
Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch voor 
te leggen aan de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 
raad met redactionele wijziging in het raadsbesluit. 

3 Collegevoorstel Vervolg Leefbaar
heidsfonds 2019 grondgebied 
voormalige gemeente Slochteren 
(2018-029284) 

1. Vaststellen van de Nadere regels 2019-A 
Subsidieverordening Welzijn Slochteren: 
Leefbaarheidsfonds. 

2. Vaststellen van het Subsidieplafond Leef
baarheidsfonds 2019-A. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel ontheffing eigen 
voertuigpark (2019-000019) 

1. Ontheffing verlenen voor het eigen voertuig
park volgens bijgesloten lijst en model 
ontheffing; 

2. Ontheffing verlenen voor privé personen
auto's volgens bijgesloten lijst en model 
ontheffing; 

3. Het team Omgevingskwaliteit het mandaat 
te verlenen om een ontheffing uit te schrij
ven voor het eigen voertuigpark en dit in de 
mandateringslijst te wijzigen. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

5 Voorstel beantwoording vragen GBMG 
nav. Raadsbrief tarievennota sport 
Beantwoording Schriftelijke Vragen 
GBMG brief 18-01-2019 (2019-002109) 

1. Instemmen met de beantwoording op de 
vragen aangaande de raadsbrief 
tarievennota sport die de gemeente 
Groningen fractie op 18 januari 2019 
schriftelijke gesteld heeft. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel straatnaam 
Gronddepot 13 (2019-002334) 

1. De openbare ruimte Glasvezel te Wester
broek (oranje) vaststellen zoals op bijlage 1 
(Voorstel Gronddepot 13) staat aangegeven. 

2. De openbare ruimte Buitenhuizen te Sappe-
meer (oranje) vaststellen zoals op bijlage 2 
(Buitenhuizen Sappemeer). 

3. De openbare ruimte Rijksweg Oost te Kol-
ham (geel) vaststellen zoals op bijlage 3 
(Rijksweg Oost Kolham). 

4. De nieuwe geometrie van de openbare ruim
ten Unescoweg (groen), Europaweg (rood) 
en Eems-Dollardweg (lichtblauw) te Zuid
broek vaststellen zoals op bijlage 4 (Voorstel 
Gouden Driehoek). 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

7 Raadsbrief Beantwoording raads
vragen (art 33 Rvo) Fatsoenlijk loon 
thuiszorgmedewerkers (2019-004507) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met 
de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van 25 januari 2019 over fatsoenlijk 
loon thuiszorgmedewerkers. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

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

9 Raad (terugblik en vooruitblik) -

10 Rondje ervaringen delen wijken en 
dorpen 

De ervaringen in de wijken en dorpen worden 
gedeeld. 

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

De lijsten worden doorgenomen. 

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 
portefeuillehouders 

Het college stemt in met de raadsbrief over de 
projecten die voor 15 februari ingediend zijn bij het 
NPG. 

13 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

14 Sluiting -

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2019, 

A. Hoogendoorn 
Burgemeester 
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