
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

Datum: 5 november 2019 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2019/ Mailadres: els.jonkerC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorvitter 

A.F. Woortman, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig; 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Aanpassen Regeling 1. De huidige Regeling Briefadres Midden-

Briefadres Midden-Groningen Groningen aan te passen en in werking te 

(2019-035627) laten treden per 1 januari 2020. 

2. Het adres van het gemeentebestuur aan te 

wijzen als briefadres voor mensen naar wie 

een adresonderzoek loopt. 

3. Hiervoor tijdelijk het adres Hoofdweg 10a, 

9621 AL Slochteren aan te wijzen. Als het 

nieuwe gemeentehuis klaar is, wordt het 

adres Gorecht Oost 157, 9603 AE Hoogezand 

als briefadres ingesteld. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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2 Collegevoorstel aanwijzen functio- 1. In te stemmen met het voorstel om de heer 

naris gegevensbescherming AVG E. Beverino met terugwerkende kracht tot 

(2019-036416) 25 mei 2018 op grond van artikel 37 van de 

Algemene Verordening gegevensbescherming 

aan te wijzen als Functionaris gegevensbe-

scherming en aan te melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel om de 

heer E. Beverino tevens aan te wijzen als 

Functionaris gegevensbescherming voor het 

bestuursorgaan raad en het overheidsorgaan 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen en 

dit ter vaststelling voor te leggen aan de 

raad. 

Besluit 

Het college en de burgemeester elk voor hun 

bevoegdheid stemmen in met het aanwijsbesluit. 

Het college is daarnaast akkoord om bijgevoegd 

raadsvoorstel aan te bieden aan de raad. 

3 Collegevoorstel Jaarverantwoording 1. Instemmen met de Verordening inrichting 

DMG 2018 en Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente 

antidiscriminatievoorziening MiddenGroningen 2020. 

(2019-021253) 2. Instemmen met het verzoek van het 

Discriminatie Meldpunt Groningen voor een 

indexatie van de gemeentelijke bijdrage 

met ingang van 2020. 

3. Kennisnemen van het inhoudelijk en 

financieel jaarverslag van het Discriminatie 

Meldpunt Groningen en de Monitor 

discriminatie 2018 Noord-Nederland, de 

bijbehorende Registratie Discriminatie 2018 

Noord-Nederland en het rapport 

Discriminatieklimaat Groningen 2018. 
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4. Het discriminatie Meldpunt Groningen 

informeren met de bijgevoegde brief. 

Besluit 

Het college besluit conform collegevoorstel en is 

akkoord om bijgevoegd raadsvoorstel met de 

aanpassing van de verordening aan te bieden aan de 

raad. 

4 Collegevoorstel Conceptbeleidsnota 1. Vaststellen conceptbeleidsnota Archeologie 

Archeologie (2018-034135) 2. Besluiten tot ter inzage leggen van de 

conceptbeleidsnota Archeologie Midden-

Groningen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Collegevoorstel leefbaarheidsfonds 1. De Nadere regels subsidie 

2020 (2019-034732) leefbaarheidsfonds Midden-Groningen 2020 

vast te stellen; 

2. Het aanvraagformulier vast te stellen; 

3. Het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen 

op € 236.000 waarvan de verdeling overeen-

komstig artikel 8 lid 1 van de Nadere regels 

subsidie leefbaarheidsfonds Midden-

Groningen 2020 plaatsvindt. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Woortman. 

6 Collegevoorstel Vaststellen program- 1. Het programma en het overzicht huisvesting 

ma en overzicht voorzieningen huis- onderwijs 2020 vast te stellen. 

vesting onderwijs 2020 (2019-024454) 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 4 van 5 

Datum: 5 november 2019 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van BEtW 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

7 Collegevoorstel Jaarverslag 2018 1. Kennisnemen van het Financiële Jaarverslag 

Stichting Kielzog (2019-026919) 2018 van Stichting Kielzog (bijlage I); 

2. Instemmen met het toevoegen van het 

positief exploitatiesaldo ad € 90.000 aan de 

Algemene Reserve van Stichting Kielzog; 

3. Per raadsbrief (bijlage III) de raad informe-

ren over de financiële resultaten van het 

boekjaar 2018 van Stichting Kielzog en de 

behaalde inhoudelijke resultaten (bijlage II); 

4. Stichting Kielzog wordt schriftelijk op de 

hoogte gebracht van de definitieve vaststel-

ling van de subsidie 2018 op € 2.327.000. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth te informeren. 

8 Raadsvoordracht Detailhandelsvisie 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel en 

en uitvoeringsagenda Midden-Gronin- stukken over een detailhandelsvisie en 

gen (2018-016596) uitvoeringsagenda voor Midden-Groningen 

voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Borg aan te 

bieden aan de raad. 

9 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 
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10 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

11 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. 

12 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

13 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

14 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen De burgemeester mandateert wethouder Verschuren 

portefeuillehouders om het convenant pilot zelfredzaamheid 

(vooruitlopend op de inl~urgeringswet) te 

ondertekenen. 

15 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

16 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 novem~ 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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