
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 10 december 2019 Opsteller: Els Jonker 

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

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

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 

0 Vaststellen agenda Het collegevoorstel Aanpak Zorgelijk Onderhoud wordt 

door wethouder Boersma teruggenomen. 

1 Collegevoorstel Nadere regels 1. Bijgevoegde nadere regels compensatie eigen 

compensatie eigen bijdrage bijdrage kinderopvang studerende ouders 

kinderopvang studerende ouders Midden-Groningen vaststellen. 

(2019-040801) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Taalakkoord 'Dat 1. Akkoord gaan met het ondertekenen van het 

redt stoe' 2020-2024 Taalakkoord `Dat redt toe' 2020-2024; 

(2019-040051) 2. De burgemeester machtigt wethouder Erik 

Drenth om het Taalakkoord namens de 

gemeente te ondertekenen. 
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Besluit 

Het college stemt in met beslispunt 1 en de 

burgemeester machtigt wethouder Drenth om het 

taalakkoord te ondertekenen. 

3 Raadsvoorstel Herbenoeming 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel ter 

leden Raad van Toezicht Scho- besluitvorming voorleggen aan de raad 

lengroep OPRON per 1 februari 

2020 (2019-035403) Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord om 

bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad. 

4 Collegevoorstel beantwoording 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met de 

Schriftelijke vragen (art 33 Rv0) beantwoording van de schriftelijke vragen van 

Wijkcentrum `t Spinneweb te de fractie van GemeenteBelangen Midden-

Sappemeer (2019-035596) Groningen over het wijkcentrum `t Spinneweb 

te Sappemeer. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord om 

de raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van wethouder 

Drenth en burgemeester Hoogendoorn. 

5 Raadsbrief Beantwoording 1. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief met 

schriftelijke vragen inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen 

windmolenterreur (2019-040586) van de fractie Gemeentebelangen Midden-

Groningen over de opvatting van de 

portefeuillehouder Openbare Orde en 

Veiligheid omtrent het in een NCTV rapport 

genoemde "extremistisch verzet tegen 

windturbines". 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord om 
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de raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief. 

6 Raadsvoorstel vaststelling 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 

bestemmingsplan Schildwolde, akkoord geven om deze aan de raad aan te 

Meenteweg 69 (2019-036024) bieden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord om 

bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad. 

7 Raadsvoorstel Vaststelling be- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over het 

stemmingsplan kindcentrum bestemmingsplan Woldwijck 2 voor te leggen 

Woldwijck 2 (2019-012789) aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord om 

bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad. 

8 Collegevoorstel Afwegingskader 1. Het Afwegingskader `bescherming 

bescherming karakteristieke karakteristieke objecten' vast stellen; 

objecten (2019-040373) 2. Het Afwegingskader toe te passen bij 

vergunningaanvragen voor (gedeeltelijke) 

sloopnieuwbouw van karakteristieke objecten; 

3. Evaluatie van de toepassing van het Afwegings-

kader na 1 jaar, inclusief besluitvorming over 

de omzetting naar een beleidsregel volgens de 

instructieregels Besluit kwaliteit leefomgeving 

(Bkl). 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en verzoekt om 

nog een raadsbrief uit te doen onder mandaat van 

wethouder Boersma. 
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9 Collegevoorstel Bodemkwaliteits- 

kaart PFAS buitengebied 

(2019-037935) 

1. vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart PFAS 

buitengebied provincie Groningen 2019; 

2. vaststellen van de daaruit voortvloeiende 

gewijzigde versie van de Nota bodembeheer 

Midden-Groningen 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en verzoekt om 

nog een raadsbrief uit te doen onder mandaat van 

wethouder Verschuren. 

10 Collegevoorstel Beleidsregels 1. Instemmen met "Re-integratiebesluit Partici-

BWRI 2020 (2019-040121) patiewet Midden-Groningen 2020" als gevolg 

van nieuw re-integratiebeleid en 

harmonisering (bijlage 1). 

2. Instemmen met "Nadere regels individuele 

inkomenstoeslag 2020" als gevolg van nieuw 

reintegratie beleid en harmonisering (bijlage 

2). 

3. Kennis nemen van en instemmen met de 

notitie "Klantvriendelijk en efficiënt 

inkomsten verrekenen" als nadere uitwerking 

van nieuw reintegratiebeleid (bijlage 3). 

4. Instemmen met "Beleidsregels Participatie-

wet/IOAW/IOAZ 2020" als gevolg van nieuw 

beleid en harmonisering (bijlage 4). 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

11 Collegevoorstel Cedris kwaliteits- 1. Kennis nemen van de Cedris kwaliteitsrappor-

rapportage BWRI 2019 tage BWRI 2019; 

(2019-040122) 2. Instemmen met het informeren van de raad 

middels bijgevoegde raadsbrief. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord om 

de raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging brief onder mandaat van 

wethouder Verschuren. 

12 Collegevoorstel vaststellen 1. De volgende nadere regels vast te stellen: 

nadere regels subsidies (2019- Subsidieregeling gemeentelijke 

038558) monumenten Midden-Groningen 2020; 

• Subsidie Burgerparticipatie in afval 

gemeente Midden-Groningen 2020; 

• Subsidie Aanschaf en plaatsing AED's 

Midden-Groningen 2020; 

• Gezond in Midden-Groningen 2020; 

• Cofinancieringsfonds Ontmoeten 

Midden-Groningen 2020; 

• Onderwijsachterstandenbeleid Midden-

Groningen 2020; 

• Peuteropvang en voorschoolse 

educatie Midden-Groningen 2020; 

2. De voorgeschreven aanvraagformulieren per 

subsidie, zoals opgenomen in de bijlagen, vast 

te stellen; 

3. De subsidieplafonds voor 2020, conform het 

besluit zoals opgenomen in de bijlage, vast te 

Stellen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

13 Lijst algemene uitnodigingen De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

college doorgenomen. 

14 Raad (terugblik en vooruitblik) 
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15 Stand van zaken gevolgen - Burgemeester Hoogendoorn informeert het college 

gaswinning over de stand van zaken NPG. 

16 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

17 Perslijst/activiteitenlijst/ De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen. 

vastgestelde besluitenlijst vorige 

vergadering/ planning 

dinsdagmiddag 2019 

18 Rondvraag/mededelingen/onder- Het college geeft wethouders Boersma en Drenth 

werpen portefeuillehouders mandaat om de afwijking die geconstateerd is tussen 

de verordening rioolheffing en het GRP op te lossen 

door aanpassing van het GRP dan wel de verordening 

rioolheffing en dit met een gewijzigd raadsvoorstel aan 

te bieden aan de raad voor behandeling in de raad van 

19 december 2019. 

19 Het vaststellen van de De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

besluitenlijst 

20 Sluiting - 

A u astgesteld in de vergadering van 10 decei 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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