
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tVV 

Datum: S oktober 2019 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 2019/ Mailadres: Hanna.bogemaC~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: L. Bogenra, plv. directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Najaarsnota 2019 1. Kennis te nemen van de Najaarsnota 2019 en 

2019-034017 deze voor te leggen aan de raad; 

2. Akkoord te gaan met bijgesloten raadsvoorstel 

en begrotingswijzigingen; 

3. De raad voor te stellen dat het nadelig effect 

voor 2019 van €2,6 miljoen gedekt wordt uit de 

algemene reserve 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Drenth aan 

te bieden aan de raad. 
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2 Begroting 2020 De begroting 2020 aanbieden aan de raad voor 

2019-033591 behandeling op 7 november 2019. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Drenth aan 

te bieden aan de raad. 

3 Wijzigingsplan Schildwolde, 1. het wijzigingsplan Schildwolde, 

Bovenvennenweg 7 Bovenvennenweg 1, vervat in het GML-bestand 

2019-030880 L.IMR0.1952.wpscwbovenven1-va01, vast te 

stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Raadsbrief 1. in te stemmen met de inhoud van de raadsbrief. 

voorontwerpbestemmingsplan KC 2. de raadsbrief door te sturen naar de (leden van 

Siddeburen de) raad 

2019-032359 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

5 Zienswijze verkoop Sint Jozef 2019- Bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen verkoop 

026953 van Sint Jozef en de bij het complex horende 

aanleunwoningen vaststellen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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6 Ondersteuning Stichting Stop 1. Kennisnemen van de eenmalige ondersteuning 

Zoutwinning van de Stichting Stop Zoutwinning 

2019-028161 2. De financiële middelen beschikbaar te stellen uit 

grootboek-nummer 6001031 bestuur, kostensoort 

438013 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

7 Actualisatie mandaatbesluit Vaststellen Algemeen mandaatbesluit gemeente 

2019-012891 Midden-Groningen 2019 onder gelijktijdige 

intrekking van het Algemeen mandaatbesluit college 

en burgemeester Midden-Groningen 2018. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

8 Fusie-effectrapportage overdracht 1. Een positief advies geven over de voorgestelde 

scholen Stichting OPOS naar Stichting overdracht van de OPOS scholen OBS Driespan, 

Ultiem en Scholengroep OPRON de Fusieschool (OBS De Kinderboom en OBS 

2019-032729 Ruitenvelder) en OBS De Oetkomst aan Stichting 

Ultiem. 

2. Een positief advies geven over de voorgestelde 

overdracht van de OPOS scholen OBS De 

Springplank en De O65 de Meent aan 

Scholengroep OPRON. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

9 Subsidieplafond subsidie 1. Instemmen met het Besluit subsidieplafonds en 

peuteropvang en voorschoolse normbedragen peuteropvang ~ voorschoolse 

educatie en onderwijsachterstanden- educatie 2020. 

beleid 2. De eventuele budgettaire consequenties 

2019-032776 betrekken bij de voorjaarsnota 2020. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

10 Uitvoering scholenprogramma Kennis nemen van de ontstane situatie door de 

2019-033994 aanstaande opheffing van het CVW voor het 

scholenprogramma; 

• Kennis nemen van het feit dat deze situatie leidt 

tot een bestuurlijke keuze over de positionering 

van de uitvoeringsorganisatie voor het 

scholenprogramma; 

• Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief om de 

raad te informeren over de ontstane situatie in 

het scholenprogramma en de ingezette 

verkenning voor overname van de uitvoering van 

het scholenprogramma door de gemeente; 

Instemmen met het voorstel voorde overdracht 

van de uitvoering van het scholenprogramma 

naar de gemeentelijke organisatie; 

• Instemmen met het uitwerken van een 

gemeentelijk uitvoeringsplan op basis van de 

conceptovereenkomst; 

• Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

basis van artikel 10 lid 2 onder b Wob conform 

de onder argumenten weergegeven 

onderbouwing; • De raad informeren over de 

rolverschuiving en de bijbehorende risico's en 

financiële consequenties; 

• Na besluitvorming (en instemming) in het 

college over de concept-overeenkomst en het 

concept-uitvoeringsplan deze ter besluitvorming 

voorleggen aan de raad. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. 

11 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

12 Raad (terugblik en vooruitblik) -

13 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. 

14 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

15 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

16 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen De gemeentesecretaris licht het college in over het 

portefeuillehouders directiebesluit om de belanghebbenden bij de 

subsidieverlening versterking batch 1588 een 

voorschot te verlenen. Het college stemt er mee in 

dat dit onder het geldende mandaat wordt 

uitgevoerd. 

Wethouder Drenth informeert het college over het 

schikkingsvoorstel van de NAM inzake het 

kindcentrum de Vosholen. Het college stemt er mee 

in dat dit onder het geldende mandaat wordt 

afgehandeld. 
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17 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

1 8 Sluiting 

Aldus v tgesteld in de vergadering van 8 okt 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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