
Datum: 24 september 2019 

Zaak: 2019/ 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

A.F. Woortman, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

R. Schuiling, loco-secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

H.J.W. Mulder, secretaris 

BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

Opsteller: Els Jonker 

Mailadres: els.jonkerC~midden-groningen.nl 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Vaststellen subsidie 2018 Marketing De verleende subsidie ad. €75.000,- over 2018 

Midden-Groningen 2019-014354 aan Marketing Midden-Groningen vaststellen; 

• Marketing Midden-Groningen informeren via 

bijgevoegde brief; 

• De gemeenteraad informeren via bijgevoegde 

raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel beslispunt 1 en 

2 met redactionele wijzging in de uitgaande brief 

onder mandaat van wethouder Boersma en besluit 

hier geen raadsbrief over te versturen. Het betreft 

een afhandeling van een subsidie. 

2 Geen milieueffectrapport nodig voor Geen milieueffectrapport op te stellen voor het 
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kindcentrum Woldwijck 2 2019- 

012789 

realiseren van een kindcentrum aan de Zuiderkroon 

in Hoogezand. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Informatie over ontwikkelingen Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

rondom het Experiment Gesloten 

Coffeeshopketen 2019-030458 Besluit 

Het college is akkoord om bijgevoegde brief aan de 

raad te versturen. 

4 Collegevoorstel inzake indienen Instemmen met de aangeleverde projecten voor de 

projectvoorstellen t.b.v. NPG NPG 2018 leefbaarheidsgelden, laatste tranche 

leefbaarheidsgelden 2018 2019- oktober 2019. 

031130 Inrichting openbare ruimte bij de Houtstek in 

Slochteren 

• Inrichting buitenruimte MFC Siddeburen 

• Inrichting buitenruimte bij dorpshuis 

Froombosch 

• Ontwikkeling Foxholsterpolder 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met één 

aanvulling. De aanvulling betreft het volgende: het 

college ziet graag in de aanvraag toegevoegd om de 

mogelijkheid om naast de inrichting van de 

openbare ruimte bij de Houtstek ook de realisatie 

van de Houtstek (een bedrag van €70.000) ook onder 

de subsidiabele kosten te kunnen brengen. De 

portefeuillehouder wil hier graag bestuurlijk overleg 

over hebben om de mogelijkheden te bespreken. 

Mochten er mogelijkheden zijn om de kosten van de 

realisatie van de Houtstek te subsidieren, zou dat 

tot een wijziging van de totale aanvraag moeten 
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leiden, dit alles uiteraard in nauw overleg met de 

provincie. Het college stemt in om de raad te 

informeren met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Woortman (opnemen van 

bovengenoemde aanvulling in de raadsbrief). 

5 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

6 Raad (terugblik en vooruitblik) -

7 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. 

8 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

9 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

10 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

11 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

12 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019, 

j
._.-------_____.-- --~ 

. Hoogendoorn R. Sc 

Burgemeester Loco 
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