
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

Datum: 11 februari 2020 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2020/ Mailadres: els.jonkerC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, 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 Samenwerkingsover- 1. In te stemmen met de samenwerkingsover-

eenkomst VGG en waterketen eenkomst Vereniging Groninger Gemeente 

Groningen Noord-Drenthe en Waterketen Groningen- Noord-Drenthe. 

(2020-003662) 2. Uw besluit kenbaar te maken aan de VGG. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Begroting 2020 1. Kennisnemen van de begroting 2020 van 

Kielzog (2019-040797) Stichting Kielzog; 

2. De subsidie voor 2020 ad € 2.320.740 

beschikbaar stellen; 

3. Stichting Kielzog hierover informeren 

middels bijgaande beschikking. 

gemeente 

Midden-Groningen 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. 

3 Raadsbrief versterkingsprojecten 1. Akkoord gaan met verzending bijgevoegde 

Scholenprogramma (2020-001959) raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de 

raad onder mandaat van wethouder Drenth. 

4 Raadsvoorstel Programmaplan voor 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel inzake 

de invoering van de Omgevingswet in het programmaplan invoering Omgevingswet 

Midden-Groningen (2020-003566) voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad met de redactionele wijziging onder mandaat 

van wethouders Van Schie en Boersma. 

5 Raadsvoorstel I&A-visie 2020-2023 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 

(2019-040901) akkoord geven om deze aan te bieden aan 

de raad. 

Besluit 

Het college besluit het voorstel aan te houden. 

6 Raadsvoordracht extra ombuigingen 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 

begroting 2020 (2019-005817) 
akkoord geven om deze aan te bieden aan 

de raad. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijzigingen onder mandaat van wethouder Drenth 

aan te bieden aan de raad. 

7 Raadsbrief Update financiële situatie 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over 

in relatie tot de voorjaarsnota 2020 
de financiële situatie in relatie tot de 

(2019-005817) 
voorjaarsnota 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijzigingen onder mandaat van wethouder Drenth 

aan te bieden aan de raad. 

8 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

9 Raad (terugblik en vooruitblik) 

10 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. 

11 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

12 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 
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Midden-Groningen 
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13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

14 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

15 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020, 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


