
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 12 november 2019 Opsteller: Lianna Bogenra 

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

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

A.F. Woortman, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Bcersma, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: Lianna Bogenra, plv. directiesecretaris 

Afwezig: 

E. Drenth, wethouder 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel aanpassing regelge- 1. Vaststellen van de Nadere regels Jeugdhulp 

ving Jeugd en Wmo voor 2020 gemeente Midden-Groningen 2020 en de 

(2019-035923) Nadere regels Wet maatschappelijke onder-

steuning gemeente Midden-Groningen 2020, 

onder voorbehoud van vaststelling door de 

raad van de Verordening Jeugdhulp 

gemeente MiddenGroningen 2020 en de 

Verordening Wet maatschappelijke 

ondersteuning gemeente MiddenGroningen 

2020. 

2. Instemmen met de Verordening Jeugdhulp 

gemeente Midden-Groningen 2020 en de 

Verordening Wet maatschappelijke onder-
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steuning gemeente Midden-Groningen 2020 

en deze ter besluitvorming voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Besluit op bezwaar 1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

last onder dwangsom (2018-021856) 2. In tegenstelling tot het advies van de 

commissie bezwaarschriften het bezwaar 

ongegrond te verklaren; 

3. het verzoek om proceskostenvergoeding af 

te wijzen; 

4. In tegenstelling tot het advies van de 

commissie bezwaarschriften het bestreden 

besluit in stand te laten met een aanulling 

van de motivering zoals opgenomen in het 

concept besluit op bezwaar. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

3 Raadsvoorstel Bestemmingsplan 1. Instemmen om bijgaand Raadvoorstel over 

kindcentrum Kolham (2019-004852) het bestemmingsplan kindcentrum Kolham 

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 Boersma 

aan te bieden aan de raad. 
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4 Raadsbrief schriftelijke vragen Ge- 1. In te stemmen met de beantwoording van de 

meentebelangen over uitgiftepunten schriftelijke vragen. 

PMD (plastic, metaal en drankenkar-

tons) (2019-034259) Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsbrief aan te bieden aan de raad. 

5 Raadsvoorstel Afvalstoffenveror- 1. In te stemmen met bijgevoegde Afvalstof-

denin~(2019-002108) fenverordening gemeente Midden-Groningen 

2020 en deze ter besluitvorming voor te 

leggen aan de gemeenteraad van Midden-

Groningen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Verschuren 

aan te bieden aan de raad. 

6 Raadsvoorstel Armoederegisseur 1. Instemmen met het aanbieden van bijge-

(2019-037056) voegd raadsvoorstel aan de raad; 

2. Instemmen met bijgaande reactie op het ad 

vies van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

7 Raadsvoorstel Besparing Meedoen- 1. Instemmen met het aanbieden van bijge-

fonds (2019-033824) voegd raadsvoorstel aan de raad; 

2. Instemmen met bijgaande reactie op het ad 

vies van de Adviesraad Sociaal Domein. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Verschuren 

aan te bieden aan de raad. 

8 Raadsvoorstel financiële verordening 1. Instemmen met bijgaand voorstel aan de 

en nota afschrijvingsmethodieken raad, financiële verordening en nota af-

(2019-035933) schrijving methodieken en doorzenden aan 

de griffie voor vaststelling door de raad op 

19 december 2019. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

9 Raadsvoorstel Heffingsverordeningen 1. Het bijgaande voorstel voorleggen aan de 

2020 (2019-036040) raad. 

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. 

10 Collegevoorstel krediet KC t Heide- 1. In stemmen met het raadsvoorstel krediet 

meer en Van Heemskerck kindcentrum 't Heidemeer en Van Heems-

(2019-035763) kerck en dit ter vaststelling voor te leggen 

aan de gemeenteraad; 

2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet 

geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbou-
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wing> 

3. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

geheimhouding op te leggen op bijlage 2 op 

basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven 

onderbouwing. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

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. 

— Het college besluit de raad te informeren over 

het NPG middels bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

Burgemeester Hoogendoorn. 

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 —

portefeuillehouders 
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17 het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

18 Sluiting — 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 novem 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


