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BESLU ITEN LIJST 
Vergadering college van B&tW 

4 februari 2020 Opsteller: Lianna Bogenra 

2020/ Mailadres: Hanna.bogemaC~midden-groningen.nl 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Vetschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

T. van de Poel, loco-secretaris 

Verslaglegging: Lianna Bogenra, directiesecretaris 

Afwezig: 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Strategisch beleids- 1. Kennis nemen van het Strategisch 

plan Scholengroep OPRON 2019-2023 Beleidsplan van Scholengroep OPRON voor 

(2020-000551) de periode 2019 tot en met 2023. 

2. Het Strategisch Beleidsplan van Scholen-

groep OPRON voor de periode 2019 tot en 

met 2023 ter informatie aan de gemeente-

raad toe te zenden, begeleid door 

bijgevoegde brief. 

3. Scholengroep OPRON middels bijgevoegde 

brief op de hoogte te stellen van uw besluit. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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2 Raadsvoorstel ontbinding van Stich- 1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming 

ting Openbaar Primair Onderwijs voorleggen aan de raad. 

Slochteren (2019-041762) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. 

3 Collegevoorstel beslissing op bezwaar 1. het bezwaar tegen de omgevingsvergunning 

tegen omgevingsvergunning bouw bouwschuur, Bredeweg 17; 

schuur, Bredeweg 17 Muntendam Muntendam ontvankelijk te verklaren; 

(2020-001617) 2. het bezwaar tegen de omgevingsvergunning 

bouwschuur, Bredeweg 17 Muntendam 

gegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit (omgevingsvergunning 

bouwschuur, Bredeweg 17 Muntendam) 

te herroepen en te vervangen door een 

weigering. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel handboek basis 1. Vaststellen handboek Basis Ontwerpricht-

ontwerprichtlijnen openbare ruimte lijnen Openbare Ruimte; 

(2019-040200) 2. Teamleider bedrijfsbureau IBOR mandateren 

voor het vaststellen van mutaties in 

het handboek. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redactione-

le wijziging onder mandaat van wethouder Boersma. 

5 Raadsbrief Oplevering kindcentrum 1. De raad middels bijgaande raadsbrief 

Vosholen (2018-006133) informeren over de oplevering van 

Kindcentrum Vosholen. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. 

6 Collegevoorstel Onderhoudsfonds 1. Instemmen met het eenmalig beschikbaar 

tennisaccommodaties voormalig stellen van een extra bedrag van €4.527,39 

Menterwolde (2019-041375) voor onderhoud aan tennisaccommodaties 

uit voormalig Menterwolde onder toepassing 

van de hardheidsclausule in de Nadere regels 

Subsidieverordening: Onderhoud tennis-

accommodaties. 

2. De kosten te dekken uit het budget voor 

sportbeleid voor het boekjaar 2019 

(grootboeknummer 6501000). 

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 - Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG. 

- Wethouder van Schie informeert het college 

over de stand van zaken van het programma 

gevolgen gaswinning. 

10 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

11 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 
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besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen — Het college heeft kennis genomen van de vraag 

portefeuillehouders van de Autoriteit Woningcorporaties, na 

aanleiding van de afgegeven zienswijze door 

Midden-Groningen ten aanzien van de verkoop 

van St Josef (vastgesteld in college van 8 

oktober 2019), om een duidelijke positieve of 

negatieve zienswijze te geven. De conclusie van 

het college is dat Vestia onvoldoende garanties 

biedt ten aanzien van behoud van het complex 

voor de lage inkomensgroepen. Om die reden 

besluit het college een negatieve zienswijze af 

te geven en de senior beleidsadviseur wonen te 

mandateren om in overleg met wethouder van 

Schie de Autoriteit Woningcorporaties te 

informeren over deze zienswijze. 

13 het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

14 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 202 

A. Hoogendoorn T. van de Poel 

Burgemeester Loco-Secretaris 
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