
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 19 november 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 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel toepassing hardheide- 1. De hardheidsclausule uit de subsidieveror-

clausule subsidieverordening 1588 op dening 1588 toe te passen ten behoeve van 

kleine woningen (2019-037130) de kleine woningen in Overschild, zoals 

weergegeven in het voorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Handreiking informa- 1. De handreiking informatieplicht vast te 

tieplicht (2019-038178) stellen. 
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2. De raad hierover te informeren middels 

bijgaande raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad te informeren met bijgevoegde 

raadsbrief. 

3 Collegevoorstel Geen milieueffect- 1. Geen milieueffectrapport op te stellen voor 

rapportage nodig voor Kindcentrum het realiseren van een kindcentrum op het 

Siddeburen (2019-032359) perceel achter Hoofdweg 85 Siddeburen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel Vaststelling subsidie 1. Kennis nemen van de jaarrekening en het 

2018 Humanitas (2019-027524) jaarverslag 2018 van Humanitas als ver-

antwoordingvoor de subsidie 2018; 

2. Op basis van deze verantwoording de sub-

sidie 2018 aan Humanitas definitief vast-

stellen op € 154.634,-. 

3. Humanitas informeren over uw besluit 

volgens bijgaande vaststellingsbeschikking. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Raadsvoorstel Beleidsplan wegen 1. Neemt kennis van het beleidsplan wegen 

2020-2024 (2019-020956) 2020-2024, het raadsvoorstel, het concept-

raadsbesluit en de financiële uitwerking. 

2. Biedt het beleidsplan wegen 2020-2024, het 
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raadsvoorstel, het concept-raadsvoorstel en 

de financiële uitwerking ter besluitvorming 

aan bij de gemeenteraad van Midden-

Groningen. 

Besluit 

Het college besluit het voorstel aan te passen en 

voor 2020 eerst te kiezen voor scenario 2 (loslaten 

van onderhoudsniveau Bvan de CROW richtlijn met 

inzet van het huidige budget) en scenario 1 

(uitvoeren volgens onderhoudsniveau Bvan de CROW 

met bijbehorende structurele extra kosten) in te 

brengen bij de voorjaarsnota. Het college geeft 

wethouder Boersma het mandaat om dit verwerken 

in het raadsvoorstel en om het aangepaste voorstel 

aan te bieden aan de raad. 

6 Raadsvoorstel Overname projecten 1. In te stemmen met het raadsvoorstel over-

versterking scholenprogramma door name projecten versterking scholenprogram-

gemeente (2019-037939) ma door gemeente; 

2. Kennis te nemen van de daarbij horende 

risico's; 

3. Opdracht te geven de voorbereiding voor de 

uitvoering in gang te zetten zodat met name 

de benodigde personele bezetting tijdig kan 

worden geworven; 

4. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

geheimhouding op te leggen op bijlage 2 op 

basis van artikel 10 lid 2 onder b Wob 

conform de onder argumenten weergegeven 

onderbouwing. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

7 Collegevoorstel Tijdelijke wet 1. Instemmen met de zienswijze op hoofdlijnen 

Groningen (2019-039213) en strekking van de zienswijze 

2. Akkoord met uitgaande brief op basis van 

zienswijze naar de ministers van EZK en BZK 

3. Verlenen van mandaat aan bestuurlijk 

trekkers Governance voor definitief akkoord 

bij kleine (tekstuele) wijzigingen om een 

regionale reactie te versturen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

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 
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11 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen Burgemeester Hoogendoorn zal als 

portefeuillehouders portefeuillehouder deelnemen aan de provinciale 

regietafel vluchtelingen (opvang). 

13 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

14 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 novemE 

__--- 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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