
Datum 

Zaak: 

Aanwezig: 

BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

14 april 2020 Opsteller: Lianna Bogenra 

2020/ Mailadres: Hanna.bogemaC~midden-groningen.nl 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

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: L. Bogenra, plv. directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsvoorstel bestemmingsplan 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

Kindcentrum Siddeburen het bestemmingsplan Kindcentrum 

(2019-032359) Siddeburen voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel met redactionele 

wijzigingen onder mandaat van wethouder Boersma 

aan te bieden aan de raad. 

2 Raadsbrief stand van zaken 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over 

herziening exploitatie Verlengde stand van zaken herziening exploitatie 

Veenlaan te Slochteren (2018-022410) Verlengde Veenlaan te Slochteren. 
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Besluit 

Het college is akkoord om bijgevoegde raadsbrief 

aan te bieden aan de raad. 

3 Collegevoorstel uitstel invoering Wet 1. Informeren van de raad over het uitstel van 

Inburgering (2020-004464) de invoering van de Wet Inburgering en de 

gevolgen voor het project `Meer doen met 

nieuwkomers' via bijgevoegde raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit confrom voorstel en is akkoord 

om de raad te informeren met bijgevoegde 

raadsbrief met redactionele wijzigingen onder 

mandaat van wethouder Verschuren. 

4 Collegevoorstel Jaarstukken RGA 1. In te stemmen met bijgaande 

2019-2021 (2020-010531) raadsvoordracht betreffende de jaarstukken 

2019-2021 van de Regiovisie Groningen-

Assen; 

2. In te stemmen met de conclusie om geen 

zienswijze naar aanleiding van die 

jaarstukken in te dienen en dit de RGA ook 

te laten weten, wanneer de Raad heeft 

ingestemd met de raadsvoordracht. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 
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5 Raadsbrief Beantwoording 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met 

schriftelijke vragen MER-onderzoek de beantwoording van de schriftelijke 

Windpark N33 (2020-011921) vragen van de heer Ploeger van de fractie 

Gemeentebelangen Midden-Groningen over 

onderwerp het MER-onderzoek Windpark 

N33. 

Besluit 

Het college is akkoord om bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Borg aan te bieden aan de raad. 

6 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

7 Raad (terugblik en vooruitblik) 

8 Stand van zaken Corona-team - De gemeentescretaris informeert het college 

over de stand van zaken Corona-team. 

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 De perslijst en activiteitenlijst worden 

dorpen doorgenomen. 

11 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2020 

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
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portefeuillehouders 

13 Het vaststellen van de besluitenlijst 

14 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020, 

..~ 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


