
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van BEtW 

Datum: 1 oktober 2019 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 2019/ Mailadres: Lianna.bogemaC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A.F. Woortman, wethouder, plv. vaarzitter 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: L. Bogenra, plv. directiesecretaris 

Afwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester 

J.J. Boersma, wethouder 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Ontwerp bestemmingsplan Bijgevoegde raadsbrief en tekst publicatie ter 

Schildwolde, Meenteweg 69 kennisname aan de raad doen toekomen. 

2019-036024 

Besluit 

Het college is akkoord om bijgevoegde brief aan de 

raad te versturen. 

2 Afdracht deel leges Windpark N33 aan Van de door de gemeente Menterwolde ontvangen 

de gemeente Oldambt leges voor verlening van de omgevingsvergunningen 

2019-029759 voor het Windpark N33 een bedrag van € 264.640,-

aan de gemeente Oldambt af te dragen, onder de 

opschortende voorwaarde dat de raad instemt met 

de daarvoor vereiste begrotingswijziging, die in de 

najaarsnota 2019 wordt opgenomen. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Harmonisatie tarieven De Tarievennota Spart, zoals vastgesteld op 8 

binnensportaccommodatie januari 2019, van toepassing verklaren voor het hele 

2019-029803 gebied Midden-Groningen, indusief de 

binnensportaccommodatie in gebied Slochteren; 

• Daarvoor een overgangsregeling van 3 jaar 

treffen voor de Slochterse verenigingen om op 

gelijk tariefniveau met andere 

(sport)verenigingen te komen; 

• De opbrengst uit deze overgangsregeling 

inzetten voor een bevriezing van de tarieven 

binnensportaccommodatie in de periode 2021 

t/m 2024, ten behoeve van alle verenigingen in 

Midden-Groningen die gebruik maken van de 

binnensportaccommodatie 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Concept raadsbrief voorontwerp Bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan de raad 

bestemmingsplan KC Woldwijck 2 doen toekomen. 

2019-012789 

Besluit 

Het college is akkoord om bijgevoegde brief aan de 

raad te versturen met redactionele wijziging in de 

brief onder mandaat van wethouder Boersma. 

5 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 
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6 Raad (terugblik en vooruitblik) -

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

de stand van zaken gevolgen gaswinning. 

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 

portefeuillehouders 

10 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

11 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 oktot 

A.F. Woortman 

Loco Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


