
Datum 

Zaak: 

Aanwezig: 

BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

25 februari 2020 Opsteller: Els Jonker 

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

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorvitter 

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 Raadsbrief reparatie geluidzone 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief 

industrieterreinen Sappemeer-Oost en deze ter kennisname door te sturen naar 

en Foxhol (2020-005726) de gemeenteraad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Boersma 

aan te bieden aan de raad. 

2 Raadsbrief ontwerp bestemmingsplan 1. In te stemmen met de inhoud van de raads-

met verbrede reikwijdte Overschild brief; 

(2019-033853) 2. De raadsbrief door te sturen naar de leden 

van de raad. 
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Besluitenlijst: Vergadering college van B~tW 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Boersma 

aan te bieden aan de raad. 

3 Collegevoorstel Beantwoording NOS 1. Instemmen met de beantwoording van de 

(2020-004336) NOS-onderzoeksvragen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redactio-

nele wijziging onder mandaat van wethouder 

Verschuren. 

4 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

5 Raad (terugblik en vooruitblik) -

6 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. 

7 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

8 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

q Rondvraag/mededelingen/onderwerpen Op 4 februari 2020 heeft het college een besluit 

portefeuillehouders genomen ten aanzien van het onderhoudsfonds 

tennisaccommodaties voormalig Menterwolde 

(zaaknummer 2019-041375). Het college stemt in 

aanvulling op dit besluit in met het aanvullend 

eenmalig beschikbaar stellen van een extra bedrag 
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van €2.036,39 voor onderhoud aan tennisaccommo-

daties uit voormalig Menterwolde onder toepassing 

van de hardheidsclausule in de Nadere regels Subsi-

dieverordening: Onderhoud tennisaccommodaties. 

De kosten worden gedekt uit het budget voor sport-

beleid voor het boekjaar 2019 (grootboeknummer 

6501000). Het college geeft verder wethouder 

Drenth het mandaat om de raad te informeren met 

een gewijzigde raadsbrief met daarin het totaalbe-

drag van €6.563,78. 

10 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

11 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering var 

~~` 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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