
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van 6&tW 

Datum: 10 september 2019 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2019/ Mailadres: els.jonker~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

A.F. Woortman, wethouder (vanaf 10.15 uur) 

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 

0 Vaststellen agenda Agendapunt 1 beslissing op bezwaar wordt door de 

portefeuillehouder teruggenomen, het advies wordt 

door de commissie van bezwaarschriften 

rechtstreeks aan de raad aangeboden. 

1 Raadsvoorstel Beleidsplan Gladheids- 1. Kennisnemen van het raadsvoorstel; 

bestrijding (2019-018774) 2. Kennisnemen van het concept-raadsbesluit; 

3. Kennisnemen van het beleidsplan Gladheids-

bestrijding; 

4. het raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en 

beleidsplan aan te bieden aan de 

gemeenteraad van Midden-Groningen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
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om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

2 Collegevoorstel Uitvoeringsplan Glad- 1. Vaststellen van het uitvoeringsplan glad-

heidsbestrijding (2019-030596) heidsbestrijdin~ 2019-2020; 

2. De kaarten met ingetekende strooiroutes ter 

kennisgeving aan de gemeenteraad aan te 

bieden door middel van bijgevoegde brief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

4 Raad (terugblik en vooruitblik) 

5 Stand van zaken gevolgen gaswinning -Wethouder Woortman informeert het college over 

de stand van zaken gevolgen gaswinning en 

zoutwinning. 

- Burgemeester Hoogendoorn informeert het college 

over de stand van zaken NPG. 

6 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

7 Perslijst/activiteitenlijstivastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2018 

8 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen Wethouder Verschuren krijgt het mandaat van het 

portefeuillehouders college om de schriftelijke vragen van de fractie 

GemeenteBelangen over de Regionale Energie 

Strategie te beantwoorden deze week (in lijn met 

het besproken concept in het college), zodat de 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 3 van 3 

Datum: 10 september 2019 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van BFtW 

raad kennis kan nemen van deze beantwoording voor 

de behandeling van dit onderwerp in de raad 

aankomende donderdag. 

9 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijsten wordt vastgesteld. 

10 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 sep 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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