
BESLUITENLIJST 
Ver~aderin~ college van B~tW 

Datum: 24 maart 2020 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 20201 Mailadres: Hanna.bogemaC~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 Collegevoorstel Beleidsplan Lokale 1. Kennisnemen van het jaarverslag 2018 van 

Omroep (2020-000554) Mediagroep Midden Groningen; 

2. Kennisnemen van het beleidsplan 2020-2025. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel jaarverantwoording 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2018 van 

Biblionet (2019-033799) Biblionet; 

2. De subsidie definitief vaststellen op 

€ 1.454.730; 

3. Biblionet schriftelijk berichten over deze 

kennisneming. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Collegevoorstel Normenkader 2019 1. Het normenkader 2019 vaststellen. 

(2020-008446) 2. De gemeenteraad hierover via een raads-

brief informeren. 

3. De drempel voor het rapporteren door de 

accountant van fouten en onzekerheden vast 

te stellen op respectievelijk 0,1% en 0,3% 

van de lasten van de jaarrekening 2019. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel beslissing op bezwaar 1. Instemmen met bijgaand herzien besluit tot 

planschadetegemoetkoming vergoeding van € 12.250,- aan planschade 

(2019-022569) tegemoetkoming. 

2. Belanghebbende informeren middels 

bijgaande brief 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Collegevoorstel Kadernota "werken 1. Kennisnemen van de kadernota "Werken aan 

aan ontwikkeling voor het NPG - Ontwikkeling" voor het NPG thema `Werken 

thema Werken en Leren en leren' 

(2020-010318) 

Besluit 

Het college neemt kennis van de kadernota "Werken 

aan Ontwikkeling" voor het NPG thema 'Werken en 

leren'. 

6 Raadsvoorstel Lokaal Plan van Aanpak 1. Het Lokaal Plan van Aanpak 2020 Midden-

2020 Midden-Groningen 
Groningen ter vaststelling voor te leggen aan 

de gemeenteraad; 
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(2020-008653) 2. De gemeenteraad voor te stellen om het 
college te mandateren om aanpassingen op 
het Lokaal Plan van Aanpak 2020 te doen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijzing onder mandaat van wethouder 
Van Schie. 

7 Collegevoorstel Geschillencommissie 1. In te stemmen met deelname van de 

(2020-002805) gemeente Midden-Groningen aan de 

regionale geschillencommissie Groningen en 

het daarbij behorend reglement 

geschillencommissie. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

8 Collegevoorstel Beslissing op bezwaar 1. Kennisnemen van het advies van de commis-

inzake weigering sie bezwaarschriften d.d. 16 maart 2020; 

omgevingsvergunning Welkoop 2. Het bezwaarschrift van Welkoop d.d. 18 

(2019-016573) april 2019 ongegrond verklaren, waarbij het 

advies van de commissie bezwaarschriften 

d.d. 16 maart 2020 niet wordt overgenomen; 

3. Het besluit ter kennisname aan de gemeen-

teraad aanbieden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redactione-

le wijzing onder mandaat van wethouder Van Schie. 

9 Raadsbrief coronamaatregelen 1. In te stemmen met de inhoud van de raads-

brief; 

2. De raadsbrief door te sturen naar de leden 

van de raad. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van burgemeester 

Hoogendoorn aan te bieden aan de raad. 

10 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

11 Raad (terugblik en vooruitblik) -

12 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 baswinning. 

13 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

14 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen -

portefeuillehouders 

16 het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

17 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 

`~,~ 

oo'gendoorn 

~ Burgemeester 
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