
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 15 oktober 2019 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2019/ Mailadres: els.jonkerC~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 (aanwezig vanaf 10.00 uur) 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Vaststelling subsidie 2018 aan 1. Kennis nemen van de jaarrekening en het 

Kwartier Zorg en Welzijn jaarverslag 2018 van stichting Kwartier Zorg en 

2019-021088 Welzijn als verantwoording voorde subsidie 

2018. 

2. Op basis van deze verantwoording de subsidie 

2018 aan stichting Kwartier Zorg en Welzijn 

definitief vaststellen op € 5.100.012,-

3. Stichting Kwartier Zorg en Welzijn informeren 

over uw besluit volgens bijgaande 

vaststellingsbeschikking. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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2 Reactie op brief aan raad 1. Kennisnemen van bijgevoegde raadsbrief en 

2019-028534 brief aan bewoner. 

2. Besluiten om deze ter kennisgeving aan te 

bieden aan de gemeenteraad van Midden-

Groningen 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad hier zo over te informeren. 

3 Jaarverslag Archiefzorg en -beheer 1. Vaststelling van het jaarverslag Archiefzorg en -

gemeente Midden-Groningen 2018 beheer 2018 van de gemeente Midden-

2019-013273 Groningen. 

2. Na vaststelling: 

a. voorzien van een raadsbrief ter 

informatie aanbieden aan de 

Gemeenteraad; 

b. de Provinciaal Toezichthouder 

informeren. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Jaarstukken 2018 openbaar primair Bijgevoegd raadsvoorstel "Jaarstukken 2018 

onderwijs openbaar primair onderwijs" aanbieden aan de raad 

2019-033979 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

5 Geen milieueffectrapportage nodig Geen milieueffectrapport op te stellen voor het 

voor wisselwoningen Overschild realiseren van tijdelijke huisvesting op het perceel 

2019-033858 achter Graauwedijk nummers 46 tot en met 70 in 

Overschild. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

6 Vaststellen Programmakader NPG a. Kennis te nemen van het Programmakader 

2019-034935 Nationaal Programma Groningen; 

b. In te stemmen met aanbieding van dit kader aan 

de gemeenteraad, met voorstel om dit kader 

vast te stellen; 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

burgemeester Hoogendoorn en is akkoord om 

bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad. 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

9 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. 

10 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

11 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen De concept brief inzake advies op het gewijzigde 
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portefeuillehouders winningsplan 2018 voor zoutwinning door Nedmag is 

besproken. Het college geeft wethouder Woortman 

het mandaat om de concept brief voor te leggen aan 

de gemeenteraad ter consultatie met een nog op te 

stellen begeleidend schrijven. Woensdag 16 oktober 

2019 is er nog een informatiebijeenkomst met het 

ministerie. Het college geeft wethouder Woortman 

het mandaat om de brief aan te passen indien nodig, 

naar aanleiding van informatie uit deze 

bijeenkomst. In deze bijeenkomst komt ook de 

vertrouwelijkheid van de stukken aan de orde. Er 

wordt een ambtelijke check gedaan hoe moet 

worden omgegaan met deze vetrouwelijkheid. 

13 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

14 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 oktc 

~_~ _~~ 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


