
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. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
1 Begroting en jaarplan Bibliotheek 

2019 
(2019-001573) 

1. De begroting van Biblionet 2019 voor 
kennisgeving aannemen; 

2. Het aangevraagde subsidiebudget € 1.414.470 
voor bibliotheekwerk in Midden-Groningen 
beschikbaar stellen voor 2019; 

3. Instemmen met het Uitvoeringsplan 2019; 
4. Bijgaande beschikkingsbrief 2019 verzenden. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

2 Vaststelling bestemmingsplan 
Transformatorstation Meeden 
(2018-007623) 

1. Instemmen om bijgevoegde raadsvoordracht over 
bestemmingsplan Transformatiestation Meeden voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegde raadsvoordracht met redactionele 
wijziging onder mandaat van wethouder Boersma 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3 Kredietaanvraag keervoorziening te 
Scharmer 
(2018-035043) 

1. Kennis te nemen van de RSP-beschikking (RSP = 
Regiospecifiek Pakket) voor de nog aan te leggen 
keervoorziening nabij Harkstede / Scharmer; 

2. De raad voorstellen een krediet ter hoogte van 
het toegekende RSP budget a € 300.000,- excl. 
BTW beschikbaar te stellen; 

3. De dekking voor het beschikbaar te stellen 
krediet uit het toegekende RSP budget te laten 
plaatsvinden; 

4. Begrotingswijziging 2019-006 vast te stellen 
zoals omschreven in het raadsvoorstel. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

4 Afvalvisie Anders met Afval 
(2018-002106) 

1. Instemmen om bijgevoegde raadsvoordracht 
over Afvalvisie Anders met Afval voor te leggen 
aan de gemeenteraad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegde raadsvoordracht met wijziging (o.a. 
verheldering financiële paragraaf en voorstel om 
inzet afvalcoaches na 2 jaar te evalueren) onder 
mandaat van wethouder Verschuren voor te leggen 
aan de gemeenteraad. 

5 Collegevoorstel Garantstelling door 
gemeente m.b.t. lening BNG aan 

1. De raad middels bijgesloten concept 
raadsvoorstel voor te stellen geen wensen en 
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Stichting Exploitatie Maatschappij 
Golfbaan Duurswold 
(2019-002872) 

bedenkingen te hebben tegen het voornemen tot 
verlenging van de borgstelling voor een 
geldlening van de Bank der Nederlandse 
Gemeenten (BNG) aan de Stichting Exploitatie 
Maatschappij Golfbaan Duurswold (SEGD); 

2. Indien er geen wensen en bedenkingen zijn geuit 
door de raad te besluiten tot verlenging van de 
borgstelling voor een geldlening van de BNG aan 
de SEGD; 

3. SEGD jaarlijks (uiterlijk 31 december, beginnend 
in 2019) een bedrag van € 25.000,- over te laten 
maken aan de gemeente, zodat de gemeente bij 
een volgende verlenging een bedrag van € 
125.000,- op de geldlening bij de BNG kan 
aflossen; 

4. SEDG over uw besluit te informeren. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegde raadsvoordracht met redactionele 
wijziging onder mandaat van wethouder Drenth voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 

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

7 Raad (terugblik en vooruitblik) -

8 Rondje ervaringen delen wijken en 
dorpen 

De ervaringen in de wijken en dorpen worden 
gedeeld. 

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

De lijsten worden doorgenomen. 
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10 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 
portefeuillehouders 

- Het college besluit dat onder mandaat van 
wethouder Drenth deze week een raadsbrief uitgaat 
over het leerlingenvervoer. 

- Het college besluit dat als de VNG namens de 
gemeente in cassatie wil gaan tegen de uitspraak 
rioolheffing zij hier mee instemt. 

11 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

12 Sluiting -
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