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Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 
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Afwezig: 
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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Lokale maatregelen Burgemeester en wethouders besluiten tot het 

Midden-Groningen inzake de treffen van 7 lokale maatregelen in het kader 

coronacrisis (2020-011691) van de Coronacrisis. 

De maatregelen zijn als volgt: 

1. Het aanbieden van een betalingsregeling/ 

uitstel van betaling van gemeentelijke 

belastingen voor een ieder die in zijn 

inkomen is getroffen door de coronacrisis. 

2. De aanslag toeristenbelasting tot nader 

order aanhouden. 

3. Betalingen aan derden versnellen. 

4. Subsidie bij maatschappelijke organisaties in 

liquiditeitsproblemen bevoorschotten. 

5. Prestatie-eisen bij gesubsidieerde 

organisaties en gecontracteerde 

zorgaanbieders aanpassen. 

6. We treffen een regeling voor subsidiever-

strekkingen voor activiteiten die in de 

periode van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 

zouden plaatsvinden. 

7. Reeds ontvangen leges voor verleende 
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evenementenvergunningen terugbetalen en 

afzien van nog op te leggen leges voor 

definitief afgelaste evenementen tot 1 juni 

als gevolg van de Coronamaatregelen. 

Besluit 

Het college heeft vorige week op 2 april 2020 in een 

schriftelijke ronde ingestemd met dit voorstel. 

Hierbij wordt dit bekrachtigd en vastgelegd. 

2 Vaststellen Gewijzigde Het college en de burgemeester, ieder voor zover 
Centrumregeling Beschermd wonen, het zijn bevoegdheid betreft, besluiten: 
opvang en inloopvoorziening GGz 1. Onder voorwaarde van toestemming van de 
2021 en Convenant Beschermd raad, de Centrumregeling beschermd wonen, 
wonen en Opvang 2021 (2019-041077) 

opvang en inloopvoorzieningen GGz 

Groningen 2017 gewijzigd vast te stellen als 

Centrumregeling beschermd wonen, opvang 

en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021; 

2. Onder voorwaarde van toestemming van de 

raad, het Convenant Beschermd Wonen en 

Opvang 2021 vast te stellen; 

De raad voor te stellen: 

1. Toestemming te verlenen ingevolge artikel 

10 lid 3 van de huidige Centrumregeling 

beschermd wonen, opvang en inloopvoor-

zieningen GGz 2017 voor de wijziging van 

deze regeling in de Centrumregeling 

beschermd wonen, opvang en inloopvoorzie-

ningen GGz Groningen 2021; 

2. Toestemming te verlenen voor het 

vaststellen van het Convenant Beschermd 

wonen en Opvang 2021; 

3. Het raadsvoorstel vast te stellen; 

4. Wethouder Boersma te machtigen om 
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namens de gemeente Midden-Groningen het 

convenant te ondertekenen. 

Besluit 

Het college en de burgemeester (ieder voor zover 

het zijn bevoegdheid betreft) besluit conform 

voorstel en is akkoord om bijgevoegd raadsvoorstel 

aan te bieden aan de raad. 

3 Raadsvoordracht Inkoop- en 1. In te stemmen met het voorleggen ter 

Contractmanagement beleid 2020- besluitvorming aan de raad in haar 

2023 gemeente Midden-Groningen vergadering van 9 april 2020 het bijgevoegde 

(2019-035043) raadsvoorstel en het naar aanleiding van de 

collegevergadering van 21 januari 

2020 gewijzigde Harmonisatie Inkoop- en 

contractmanagement beleid 2020-2023 

inkopen en contracten managen doe je 

samen gemeente Midden-Groningen. 

2. te besluiten, onder voorbehoud van 

vaststelling van het Inkoop- en contract-

management beleid 2020-2023 gemeente 

Midden-Groningen door de raad, per datum 

van inwerkingtreding van het Inkoopbeleid 

2020-2023, in te trekken de: 

• beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-

2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde, vastgesteld d.d. 11 april 2017 

voormalig gemeente Slochteren; 

• beleidsregels inkoop en aanbestede 2017-

2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde, vastgesteld 11 juni 2017 

voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer; 

• beleidregels inkoop en aanbesteden 2017-

2020 Hoogezand-Sappemeer Slochteren en 

Menterwolde, vastgesteld 11 april 2017 
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voormalig gemeente Menterwolde. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met daarbij het 

gewijzigde Harmonisatie Inkoop- en 

contractmanagement beleid 2020-2023 aan te 

bieden aan de gemeenteraad voor behandeling in de 

raad van 9 april. 

4 Collegevoorstel uitstel jaarrekening 1. Besluitvorming over de jaarrekening 2019 na 

en voorjaarsnota ivm coronacrisis de zomervakantie te laten plaatsvinden; 

(2020-011606) 2. Uitstel aanlevering jaarrekening 2019 bij de 

Provincie aanvragen door middel van 

bijgaande brief; 

3. Geen Voorjaarnota 2020 opstellen en de 

aanvullende ombuigingen en onderwerpen 

uit de Voorjaarsnota 2020 integraal 

opnemen in de begroting 2021; 

4. De raad voor de laatste raadsvergadering 

voor de zomervakantie informeren met een 

raadsbrief over op dat moment meest 

actuele Financiële informatie. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met die 

kanttekening erbij om voor de behandeling van de 

begroting een traject op te starten met de raad (na 

de zomervakantie en voor de begrotingsbehandeling) 

inzake de benodigde bezuinigingen. Dit graag 

verwerken in de raadsbrief. Verder besluit het 

college om de raadsbrief met redactionele 

wijzigingen (meer aansluiten op collegevoorstel) 

onder mandaat van wethouder Drenth uit te doen en 

eerst aan te bieden aan de auditcommissie en 

vervolgens aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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5 Collegevoorstel verklaring locatie 1. Afgeven van een verklaring inspanning 

woonzorgarrangement Kolham locatie woonzorgarrangement Kolham. 

(2020-012285) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel aanpassing 1. Aanpassen van de dienstverlening in het 

dienstverlening en compensatie publiek vervoer in lijn met de hygiënemaat-

omzetdaling publiek vervoer regelen van het Koninklijk Nederlands 

(2020-012435) Vervoer met terugwerkende kracht tot 26 

maart 2020. 

2. Instemmen met aangepaste venstertijden 

voor het Wmo-vervoer. Deze venstertijden 

zijn voorlopig tot 1 juni 2020 07.00 tot 21.00 

uur. 

3. Besluiten tot bevoorschotting van 

compensatie/overbrugging voor de 

vervoerders in het publiek vervoer in de 

periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 in 

afwachting van een definitieve 

rijksregeling en van aan hen gevraagde 

informatie over hun (financiële) situatie. 

Het betreft 80% van de gebruikelijke 

declaratie waarbij week 10 van 2020 als 

referentieweek wordt gehanteerd. 

4. In te stemmen met de vier bijgevoegde 

brieven aan de vervoerders. 

5. Wethouders Boersma mandateren om naar 

aanleiding van dit besluit een raadsbrief uit 

te doen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om onder mandaat van wethouder Boersma een 

raadsbrief uit te doen. 
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7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

9 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. 

10 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

11 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

13 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

14 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 20; 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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