
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.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

J. Borg, wethouder 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
0 Vaststellen agenda De volgende onderwerpen worden aan de agenda 

toegevoegd als agendapunt 8, 9 en 10: 
Collegevoorstel Bestuursovereenkomst Nationaal 
Programma Groningen (2019-008052) 
Collegevoorstel Programma gevolgen gaswinning 
onderdeel versterking batch 1588 en convenant 
(2019-008860) 
Collegevoorstel convenant (Bevings)bestendige 
zorg in Groningen (2019-006454) 

1 Intentieverklaring JongerenTop 
Groningen 7 juni 2019 
(2019-003102) 

1. Akkoord gaan met het ondertekenen van de 
intentieverklaring 'JongerenTop Groningen 7 
juni 2019' voor Midden-Groningen 

2. De burgemeester machtigt wethouder Anja 
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Woortman om de intentieverklaring namens de 
gemeente te ondertekenen. 

Besluit 
Het college stemt in met beslispunt 1 en de 
burgemeester stemt in met beslispunt 2 en de 
burgemeester machtigt tevens wethouder Verschuren 
mocht Wethouder Woortman verhinderd zijn. 

2 Collegevoorstel Mandaatbesluit 
"Stimuleringsleningen" 
(2019-004238) 

1. Vaststellen van bijgevoegd mandaatbesluit 
"Stimuleringsleningen". 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

3 Collegevoorstel beëindiging 
bestuurslidmaatschap Kielzog 
(2019-004236) 

1. Kennisnemen van het beëindigen van het 
bestuurslidmaatschap van mevr Van Boetzelaer-
Wormgoor als secretaris van Stichting Kielzog. 

2. Stichting Kielzog verzoeken om het gemeen
tebestuur op de hoogte te houden van de 
opvolgingsprocedure. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel Raadsbrief 
sluiting huisartsenpost 
Hoogezand 
(2019-004339) 

1. Bijgevoegde raadsbrief over de sluiting 
huisartsenpost Hoogezand sturen aan de leden 
van de raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord om de 
raadsbrief aan de raad aan te bieden. 
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5 Collegevoorstel evaluatie project 
'Meer doen met nieuwkomers' 
(2019-000021) 

1. Kennisnemen van de rapportage over de eerste 
periode van het project 'Meer doen met 
Nieuwkomers'. 

2. Instemmen met de verzending van de 
rapportage 'Meer doen met Nieuwkomers' met 
begeleidende brief naar de raad. 

3. Instemmen met bijgaand persbericht. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel Ontwerp 
bestemmingsplan Hoogezand -
Stadshart - Tussenhof 
(2018-002854) 

1. in te stemmen met de gemeentelijke reactie op 
de ingekomen inspraak- en vooroverlegreacties 
op het voorontwerp bestemmingsplan, zoals 
verwoord in de 'Nota van inspraak- en 
overlegreacties bestemmingsplan Hoogezand, 
Stadshart Tussenhof'; 

2. in te stemmen met de verantwoording van het 
omgevingsaspect geur, zoals opgenomen in 
paragraaf 4.5 van het ontwerp bestemmingsplan 
'Hoogezand, Stadshart Tussenhof', waaruit 
blijkt dat de geursituatie acceptabel is; 

3. in te stemmen met de 'Ontwerpbeschikking 
hogere grenswaarden geluid Hoogezand, 
Stadshart Tussenhof'; 

4. in te stemmen met het ontwerp bestem
mingsplan 'Hoogezand, Stadshart Tussenhof'. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 
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7 Collegevoorstel Overname 
Steendammerbrug te Steendam 
van het waterschap Hunze & 
Aa'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 
later aan de raad voor te leggen door dit bij de 
voorjaarsnota te betrekken. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

8 Collegevoorstel 
Bestuursovereenkomst Nationaal 
Programma Groningen (2019-
008052) 

1. Instemmen met de Bestuursovereenkomst 
Nationaal Programma Groningen; 

2. Instemmen met de daarbij horend toelichting 
"Een programma dat groeit. Afspraken over het 
Nationaal programma Groningen"; 

3. De burgemeester te mandateren om namens 
Midden-Groningen deze bestuursovereenkomst 
op 11 maart te ondertekenen; 

4. Instemmen met bijgaande raadsvoordracht. 

Besluit 
Het college besluit om een brief te sturen aan de 
stuurgroep waarin wordt verzocht de tekst te 
wijzigingen conform de afspraken die in de stuurgroep 
zijn gemaakt, waarbij met betrekking tot het 
trekkingsrecht verzocht wordt dat al heringedeelde 
gemeenten niet benadeeld mogen worden ten opzichte 
van nog niet heringedeelde gemeenten. Verder is het 
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college akkoord met het voorstel en is akkoord om 
bijgevoegde raadsvoordracht met redactionele 
wijzigingen onder mandaat van burgemeester 
Hoogendoorn aan te bieden aan de raad. 

9 Collegevoorstel Programma 
gevolgen gaswinning onderdeel 
versterking batch 1588 en 
convenant (2019-008860) 

1. Instemmen met het uitvoeren van de versterking 
van batch 1588 op basis van het convenant met 
het Rijk onder voorbehoud van goedkeuring door 
de raad; 

2. Wethouder Woortman het mandaat geven 
namens de gemeente Midden-Groningen het 
convenant te tekenen. 

Besluit 
Het college stemt in met beslispunt 1 en verzoekt om de 
raad te informeren door middel van een raadsbrief 
onder mandaat van wethouder Woortman. 
De burgemeester stemt in met beslispunt 2. 

10 Collegevoorstel convenant 
(Bevings)bestendige zorg in 
Groningen (2019-006454). 

Besluit college: 
1. Instemmen met het afsluiten van het convenant 

(Bevings)bestendige zorg in Groningen. 
2. De raad hierover informeren door middel van een 

raadsbrief. 
Besluit burgemeester: 
3. Wethouder Jan Jakob Boersma mandaat geven om 

de gemeente Midden-Groningen te vertegenwoor
digen en het convenant namens de gemeente te 
ondertekenen op 11 maart 2019. 

Besluit 
Het college stemt in met beslispunt 1 en 2 en de 
burgemeester stemt in met beslispunt 3. 
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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/vastgest 
elde besluitenlijst vorige vergade
ring/ planning dinsdagmiddag 
2018 

De lijsten worden doorgenomen. 

15 Rondvraag/mededelingen/onderw 
erpen portefeuillehouders 

Het college besluit om, gezien de huidige stand 
van zaken bij OPOS, de raad voor te stellen om 
het raadsvoorstel (2019-000650) inzake herbe
noeming van leden van de RvT OPOS van de 
agenda af te voeren. 

Het college heeft op 28 februari 2019 in een 
schriftelijke ronde ingestemd met de beant
woording van de onderstaande schriftelijk 
vragen. Deze zijn vorige week al aan de raad 
aangeboden, zodat zij er kennis van konden 
nemen alvorens de raadsvergadering (in verband 
met behandeling woonvisie). 

De schriftelijke vragen van 13 februari 2019 van 
GemeenteBelangen met het onderwerp "verpau
perde panden/vergunningen/huisjesmelkers 
/veiligheid/ handhaving". 

De schriftelijke vraag van 5 februari 2019 van 
D66 met het onderwerp "verpauperde panden". 
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De schriftelijke vragen van 7 februari 2019 van 
het CDA met het onderwerp "Ingekomen brief 
inwoners Kerkstraat te Hoogezand inzake 
verpaupering (...)". 

16 Het vaststellen van de 
besluitenlijst 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

17 Sluiting -

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019, 

gemeente 
Midden-Groningen 


