
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 17 maart 2020 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 2020/ Mailadres: Lianna.bogerr~aC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Vetschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: L. Bogenra, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Consultatie Veiligheidsplan Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over het 

Veiligheidsregio Groningen 2020 - Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan 

2024 Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 voor te leggen 

(2020-004100) aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

2 Vaststellen algemene voorwaarden 1. Vaststellen van de algemene voorwaarden voor 

huur gemeentelijke 
de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 

sportaccommodaties 
Midden-Groningen. 

2. Vaststellen van de Huis- en gedragsregels 
(2019-040600) gemeentelijke sportaccommodaties Midden-

gemeente 
Midden-Groningen 
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Groningen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Collegevoorstel tarieven hulp bij het 1. Aanpassen van het tarief voor Hulp bij het 

huishouden 2020 
huishouden naar € 27,94 voor HH1 en € 28,98 

(2020-007327) 
voor HH2 met ingang van periode 7 (15 juni t/m 
12 juli 2020). 

2. Bijgevoegde brief voor zorgaanbieders 
verzenden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Bekrachtigingsbesluit 1. Op grond van 2, lid 5, van het Algemeen 

(2020-006797) 
mandaatbesluit college en burgemeester 
Midden-Groningen 2018, bekrachtigen van het 
door de directeur ODG onbevoegd genomen 
invorderingsbesluit van 14 januari 2020, 
kenmerk 22019-00000332. 

2. Belanghebbende informeren door middel van 
bijgaande brief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Raadsbrief doorontwikkeling sociale In te stemmen om bijgaande raadsbrief over de 

teams 
doorontwikkeling van de sociale teams aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 

(2020-008444) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Boersma en 

wethouder Verschuren aan te bieden aan de raad. 

6 Raadsbrief stand van zaken sociaal Instemmen met bijgevoegde raadsbrief stand van 

gemeente 
Midden-Groningen 
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domein: financiële en inhoudelijke zaken sociaal domein: financiële en inhoudelijke 

ontwikkelingen ontwikkelingen 

(2020-008455) 
Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Verschuren 

aan te bieden aan de raad. 

7 Welstandsnota 2020 1. In te stemmen met bijgevoegde concept-

(2019-017686) welstandsnota Midden-Groningen 2020; 

2. De concept-welstandsnota ter inzage leggen 
voorinspraak 

3. De raad informeren over de concept-
welstandsnota Midden-Groningen 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Boersma en is akkoord om bijgevoegde 

raadsbrief met redactionele wïjziging onder 

mandaat van wethouder Boersma 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 

gemeente 
Midden-Groningen 
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dorpen 

12 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen Het college stemtin met de voortgang realisatie 

portefeuillehouders Groninger zorgakkoord en de burgemeester verleent 

volmacht aan wethouder Boersrna voor 

ondertekening. 

Vanwege corona besluit het college tot de volgende 

maatregelen: 

- PHO's vinden plaats per mail dan wet 

telefonisch. 

- Woensdag 18 maart komt het college bijeen 

om te besluiten over de maatregelen inzake 

de kritische processen. 

14 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

15 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 maart ~n~n 

~~ 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


