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Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

A.F. Woortman, wethouder 

P. Veeschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 
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Afwezig: 

NI' Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Fact 18+ 2020 1. Kennis nemen van het besluit van het bestuurlijk 

(2019-028253) OOGO en het DB van de GR Publieke Gezondheid 

en Zorg om in te stemmen met de vormgeving 

van een pilot FACT Jeugd 12 tot 23 jaar voor de 

jaren 2020 en 2021. 

2. Voorde periode 1 juli 2019 tot 1 januari 2020 de 

gemeentelijke bijdrage aan FACT Jeugd 

trajecten voor jongeren van 18 jaar en ouder te 

continueren. De verwachte kosten van €20.000 

worden gedekt uit het budget 

Maatwerkvoorziening dienstverlening 18 +. 

3. Met de andere gemeenten, uit het werkgebied 

van het FACT -team ,nadere afspraken te 

maken over de personele inzet vanuit de 

gemeenten. Deze bedraagt 0,6 FTE voor elk 
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FACT Jeugd team, gedurende de looptijd 

van de pilot, 2020 en 2021. 

4. In overleg met de andere gemeenten waar 

hetzelfde FACT Jeugd team werkzaam is een 

verdeelsleutel afspreken voorde kosten-

verdeling van de gemeentelijke inzet over de 

betreffende gemeenten. De kosten worden 

gedekt uit het budget Maatwerkvoorziening 

dienstverlening 18 +. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Raadsvoorstel Regionaal Beleidsplan 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

Veiligheid 2010-2013 Regionaal Beleidsplan Veiligheid voor te leggen 

(2019-031236) aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

3 Collegevoorstel rechtspositieregeling 1. Vaststellen van de nieuwe rechtspositieregeling 

collegeleden burgemeester en wethouders Midden-Groningen 

(2019-002118) 2019. 

2. Intrekken van de Verordening rechtspositie 

(raads-) commissieleden en wethouders Midden-

Groningen 2018. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 
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5 Raad (terugblik en vooruitblik) 

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

de stand van zaken gevolgen gaswinning. 

- Burgemeester Hoogendoorn informeert het college 

over de stand van zaken NPG. 

7 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

8 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

9 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen — Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

portefeuillehouders college over gesprekken met Tennet inzake de 

route voor het overbrengen van transformatoren 

naar het trafo-station in Meeden. Het college 

besluit de aanvraag tot ontheffing voor het 

gebruik van de weg weer in behandeling te 

nemen. Indien het komt tot verlening van de 

ontheffing dan dient nadrukkelijk vermeld te 

worden dat dit los staat van de vereiste 

privaatrechtelijke toestemming voor het kappen 

van gemeentelijke en particuliere bomen. 

10 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

11 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 sep 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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