
Datum: 

Zaak: 

Aanwezig: 

BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

26 november 2019 Opsteller: Lianna Bogenra 

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

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: Lianna Bogenra, Plv directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsvoordracht Heffingsverorde- 1. Het bijgaande raadsvoorstel Heffingsveror-

ningen 2020 (2019-039250) deningen 2020 voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Vaststelling Perso- 1. Onder voorbehoud van overeenstemming 

neelshandboek met het Georganiseerd Overleg (GO) en 

(2019-036397) instemming van de Ondernemingsraad (OR) 

het Personeelshandboek versie 1.0 en de 

Wijzigingslijst per 1 januari 2020 vast te 

stellen. (bijlagen 1 en 2); 

2. De in Bijlage 3 opgenomen regelingen per 1 

januari 2020 in te trekken. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Collegevoorstel prestatieafspraken 1. Instemmen met de bijgevoegde prestatie-

2020 gemeente, corporaties en afspraken 2020 tussen gemeente, 

huurderorganisaties (2019-023973) corporaties en huurderorganisaties. 

2. De burgemeester machtigt wethouder Anja 

Woortman om de prestatieafspraken namens 

de gemeente Midden-Groningen te onderte-

kenen. 

3. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief om 

de raad te informeren over de prestatieaf-

spraken 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad te informeren met bijgevoegde 

raadsbrief met redactionele wijzigingen onder 

mandaat van wethouder Woortman. 

4 Collegevoorstel Aanwijzing gemeen- 1. De boerderij met stookhut aan de Hoofdweg 

telijk monument Hellum 15 te Hellum aan te wijzen als gemeentelijk 

(2019-032323) monument; 

2. De eigenaar met bijgaande brief te informe-

ren over uw besluit. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Collegevoorstel Aanvraag Regio Deal 1. Instemmen met het indienen van de 

RWLP Oost-Groningen (2019-037720) bijgevoegde aanvraag voor een Regio Deal 

RWLP OostGroningen. 

2. De intentie uitspreken om de raad voor te 

stellen € 320.000- beschikbaar te stellen als 

gemeentelijke cofinanciering voor de Regio 
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Deal. 

3. De raad met de bijgevoegde raadsbrief te 

informeren over de Regio Deal RWLP Oost-

Groningen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad te informeren met bijgevoegde 

raadsbrief met redactionele wijzigingen onder 

mandaat van wethouder Woortman. 

6 Raadsbrief schriftelijke vragen Ge- 1. In te stemmen met de beantwoording van de 

meentebelangen PFAS (2019-038328) door Gemeentebelangen Midden-Groningen 

ingediende schriftelijke vragen over PFAS in 

relatie tot projecten in onze gemeente. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijzigingen onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

Het college mandateert wethouder Boersma om de 

technische vragen inzake Pfas en stikstof te 

beantwoorden en de beantwoording gelijktijdig met 

de beantwoording van de schriftelijke vragen PFAS 

te verstrekken aan de raad. 

7 Raadsbrief beantwoording vragen sp 1. Instemmen met de beantwoording van de 

verkeer windpark n33 (2019-034901) door SP-fractie Midden-Groningen 

ingediende vragen over de transporten van 

bouwverkeer van Windpark N33 over de 

Trekweg te Zuidbroek. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 
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redactionele wijzigingen onder mandaat van 

wethouder Borg. 

8 Collegevoorstel Project Knijpsbrug 1. Kennisnemen van resultaten simulatiestudie 

e.o. stand van zaken, resultaten verkeersafwikkeling rondom Knijpsbrug. 

simulatiestudié en planning 2. Kennisnemen van de stand van zaken en 

(2019-033516) planning project Knijpsbrug e.o. 

3. De raad informeren met bijgesloten 

conceptbrief. 

Besluit 

Het college besluit het voorstel terug te nemen en 

het besluitvormingsproces eerst af te stemmen met 

de provincie. 

9 Concept-raadsvoorstel Verklaring van 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel 

geen bedenkingen wisselwoningen "Verklaring van geen bedenkingen 

Overschild (2019-033858) wisselwoningen Overschild" voor te leggen 

aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijzigingen onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

10 Raadsvoorstel Strategisch kader NPG 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

Midden-Groningen (2019-038564) het strategisch kader NPG Midden-Groninge 

voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

11 Collegevoorstel Financiële Opbouw 1. In te stemmen met de Financiële Opbouw 

NPG (2019-038427) Nationaal Programma Groningen d.d. 4 
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november 2019; 

2. De raad voor te stellen om eveneens in te 

stemmen met voornoemde notitie. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

12 Collegevoorstel Buitengewone 1. Instemmen met de voorstellen tot stemming 

Algemene Ledenvergadering VNG tijdens de Buitengewone Algemene 

(2019-038400) Ledenvergadering van de VNG op 29 novem-

ber aanstaande. 

2. Eén van de collegeleden mandateren en 

volmacht verlenen tot stemgerechtigde, 

waaronder tevens valt de bevoegdheid om 

af te wijken van het stemadvies indien 

voorstellen tijdens de vergadering worden 

gewijzigd. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

uitzondering van het stemadvies klimaatakkoord. 

Het college besluit op dit punt voor te stemmen. 

Het college mandateert en de burgemeester 

verleent volmacht aan wethouder Verschuren namen 

Midden-Groningen te stemmen tijdens de 

Buitengewone algemene ledenvergadering. 

13 Collegevoorstel inzake maatregelen Beslispunten college 

ter beheersing van de vreugdevuren 1. In te stemmen met het stringent handhaven 

tijdens de jaarwisseling (2019-035801) van het verbod om afval te verbranden of 

anderszins te branden, met uitzondering van 

vuurkorven of vuurtonnen. 

2. In te stemmen met het concentreren van de 

aandacht van de handhaving op de gebieden 

waar het de afgelopen jaren vooral is 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 6 van 7 

Datum: 26 november 2019 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B~xW 

ontspoord, waaronder Gorecht. 

3. In te stemmen met het informeren van de 

inwoners over deze beleidslijn via de media 

en door fysiek aanspreken in de periode 

voorafgaand aan de jaarwisseling. 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen 

van de benodigde mankracht en materieel. 

5. In te stemmen met het langer openhouden 

van de vuilstort op oudejaarsdag. 

6. In te stemmen met het instellen van een 

vuurwerkvrije zone van 50 meter rondom De 

Burcht. 

7. De raad informeren door middel van 

bijgevoegde raadsbrief. 

Beslispunt Burgemeester 

1. In te stemmen met toepassen van artikel 172, 

derde lid, van de Gemeentewet door het 

afkondigen van een vervoersverbod voor afval op 

oudejaarsdag na sluiting van de vuilstort tot en 

met nieuwjaarsdag 24:00 uur. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijzigingen onder mandaat van 

burgemeester Hoogendoorn. 

Burgemeester Hoogendoorn besluit conform 

voorstel. 

14 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

15 Raad (terugblik en vooruitblik) 

16 Stand van zaken gevolgen gaswinning - Wethouder Woortman informeert het college 
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over de stand van zaken gevolgen gaswinning en 

zoutwinning. 

- Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG. 

17 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

18 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

19 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen -

portefeuillehouders 

20 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

21 Sluiting 

Aldus astgesteld in de vergadering van 26 november 2 19, 

A. Hoogendoorn ulder 

Burgemeester S~bc,Fe~Earis 
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