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Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda Het Collegevoorstel Lokale maatregelen Midden-

Groningen inzake de coronacrisis is besproken en 

wordt op basis van de bespreking van de agenda 

gehaald en aangepast en deze week via een 

schriftelijke ronde vastgesteld door het gehele 

college, zodat de maatregelen deze week nog 

gecommuniceerd worden. 

1 Collegevoorstel Voorzittersvoordracht 1. Instemmen met de voordracht van de 

Kielzog (2020-010544) nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting 

Kielzog; 

2. Stichting Kielzog schriftelijk berichten over 

de instemming. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Leidraad Invordering 1. Kennisnemen van de Leidraad Invordering 

Midden-Groningen (2019-041052) Midden-Groningen 2020, die door de 

Invorderingsambtenaar is vastgesteld. 

Besluit 

Het college neemt kennis van het voorstel. 

3 Collegevoorstel tot oplegging 1. In te stemmen met het opleggen van een 

waarschuwing wegens illegaal waarschuwing wegens illegaal vuurwerk op 

vuurwerk op het perceel aan de het perceel aan de Hoofdweg te Froombosch 

Hoofdweg te Froombosch. Vervolg op 2. Instemmen met de inhoud van de 

de reeds door het college bijgevoegde brief -formele waarschuwing. 

goedgekeurde vooraankondiging 

waarschuwing (2020-003745) Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel tot oplegging 1. In te stemmen met het opleggen van een 

waarschuwing wegens illegaal waarschuwing wegens illegaal vuurwerk op 

vuurwerk op het perceel te het perceel in Slochteren. 

Zuiderweg in Slochteren. Vervolg op 2. In te stemmen met het opleggen van een 

de reeds door het college waarschuwing wegens illegaal vuurwerk op 

goedgekeurde vooraankondiging het perceel in Slochteren 

waarschuwing (2020-003746) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

6 Raad (terugblik en vooruitblik) - 
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7 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. 

8 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

9 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

10 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen - De raadvergadering van 26 maart is vanwege het 

portefeuillehouders niet behalen van het vergaderquorum geannuleerd. 

In dit kader besluit het college om de 

gemeentesecretaris de opdracht te geven - in 

afwachting van besluitvorming Raad -alvast conform 

het voorgestelde besluit "raadsvoorstel extra 

ombuigingen 2020 (bezuinigingen)" aan de gang te 

gaan. 

- Het college stemt in met de brief aan de provincie 

voor uitstel van indiening van de jaarekening 2019 

bij de provincie. Volgende week zal in het college 

een raadsbrief behandeld worden met een 

uitgebreide toelichting op de gevolgen van de 

coronamaatregelen op de verschillende P~tC 

documenten. 

- Het college heeft vorige week schriftelijk 

ingestemd met het versturen van een raadsbrief 

over de procedure rondom het Winningsbesluit 

20/21 aan de gemeenteraad. 

- Het college geeft wethouder van Schie mandaat 
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om deze week een memo uit te doen richting raad 

met daarbij de te verwachten brief van de minister 

rondom gaswinning. 

11 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

12 Sluiting - 

us astgesteld in de vergadering van 31 maa 

~~ 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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