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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsbrief voorbereiding Wet 1. Informeren van de raad over de 

Inburgering (2020-004464) voorbereidingen op de naar verwachting in 

2021 in werking tredende Wet Inburgering 

via bijgevoegde raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de 

raad. 

2 Collegevoorstel Aanpak armoede en 1. Kennisnemen van het magazine `aanpak 

schulden (2020-004801) armoede en schulden Midden-Groningen'; 

2. De raad informeren over het armoedebeleid 

middels bijgaande raadsbrief en het 
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magazine. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Collegevoorstel Voor Elkaar Pas 1. Deelnemen aan de pilot Voor Elkaar Pas met 

Leerlingenvervoer (2019-036133) Arriva en de Margaretha Hardenbergschool. 

2. Aangaan van de Overeenkomst Zakelijke 

Dienstverlening door Arriva Personenver-

voer Nederland B.V. met overeenkomstnum-

mer 19207009 en ingangsdatum 18 februari 

2020. 

3. Aangaan van het bij de overeenkomst 

behorende Addendum Voor Elkaar Pas. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Raadsvoorstel betreffende actualisa- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel inzake 

tie Regiovisie Groningen-Assen: de actualisatie Regiovisie Groningen-Assen: 

Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong Toekomstagenda "Kwaliteitssprong voor de 

voor de regió' (2020-002264) Regio" 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 wethouder Van Schie. 

5 Raadsbrief Consultatiedocument RES 1. Akkoord te gaan met het aanbieden van 

(2019-001133) het consultatiedocument met begeleidende 

raadsbrief aan de raad 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
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om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de 

raad met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Verschuren. 

6 Raadsvoorstel IttA-visie 2020-2023 1. Kennis nemen van de memo met betrekking 

(2019-040901) tot de kosten van E-democratie en PIP 
versus Mijnoverheid; 

2. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel 
en dit door te sturen naar de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

7 Collegevoorstel reactie op advies van 1. Kennis nemen van het advies van de 

adviesraad sociaal domein van 10 adviesraad sociaal domein (ASD) van 10 

februari (2020-005688) februari inzake de ombuigingen; 

2. Instemmen met de reactie aan de ASD 

3. Instemmen om het advies van de ASD met 

uw reactie aan te bieden aan de Raad met 

het verzoek om deze te betrekken bij de 

besluitvorming rondom de bezuinigingen in 

de raadsvergadering van maart 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde brief aan te bieden aan de ASD met 

redactionele wijzigingen onder mandaat van 

wethouder Verschuren. 

8 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 
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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 

13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

14 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

15 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2020, 

___ __ ) ~ 

. Hoogendoorn ` T. v.d. Poel 

Burgemeester Loco-Secretaris 
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