
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van BátW 

Datum: 21 april 2020 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2020/ Mailadres: els.jonkerC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 
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Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel kredietaanvraag 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

Kindcentrum Woldwijck 2 geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

(2019-031817) basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbou-

wing. 

2. De door het college opgelegde geheimhou-

ding op bijlage 1 te laten bekrachtigen door 

de gemeenteraad op basis van bijgevoegd 

raadsvoorstel en concept- raadsbesluit. 

3. Kennis nemen van de stand van zaken van de 

ontwikkeling van het Kindcentrum Woldwijck 

2. 

4. Instemmen met het ter besluitvorming 

aanbieden aan de gemeenteraad van de 

kredietaanvraag voor de nieuwbouw van het 
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kindcentrum Woldwijck 2 middels bijgaand 

raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

2 Collegevoorstel kredietaanvraag MFC 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

de Noordsuythoeve (2020-010974) geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbou-

wing. 

2. De door het college opgelegde geheimhou-

ding op bijlage 1 te laten bekrachtigen door 

de gemeenteraad op basis van bijgevoegd 

raadsvoorstel en concept- raadsbesluit. 

3. Kennis nemen van de stand van zaken met 

betrekking tot de versterking, functionele 

verbetering en verduurzaming van MFC de 

Noordsuythoeve te Noordbroek. 

4. Instemmen met het ter besluitvorming aan-

bieden aan de gemeenteraad van de krediet-

aanvraag voor het MFC de Noordsuythoeve 

middels bijgaand raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 
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3 Collegevoorstel kredietaanvraag 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

nieuwbouw Kindcentrum Kolham geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

(2019-031820) basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbou-

wing. 

2. De door het college opgelegde geheimhou-

ding op bijlage 1 te laten bekrachtigen door 

de gemeenteraad op basis van bijgevoegd 

raadsvoorstel en concept- raadsbesluit. 

3. Kennis nemen van de stand van zaken van de 

ontwikkeling van het Kindcentrum Kolham. 

4. Instemmen met het ter besluitvorming 

aanbieden aan de gemeenteraad van de 

kredietaanvraag voor de nieuwbouw van het 

kindcentrum Kolham middels bijgaand 

raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel met redactionele 

wijziging aan te bieden aan de raad. 

4 Raadsvoorstel jaarstukken Publieke 1. Instemmen met bijgevoegd voorstel aan de 

Gezondheid en Zorg: jaarrekening en gemeenteraad inzake de jaarrekening en 

-verslag 2019 en ontwerpbegroting ontwerpbegroting 2021 van de GR Publieke 

2021 (2020-013100) Gezondheid en Zorg en akkoord geven om 

deze aan te bieden aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 
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5 Raadsvoorstel Vaststellen Concept- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

RES (2019-001133) onderwerp Vaststellen Concept-RES voor te 

leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Verschuren 

aan te bieden aan de raad. 

6 Raadsvoorstel financiële stukken 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

SOZOG (2020-013052) onderwerp Financiële stukken SOZOG voor te 

leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

7 Raadsvoorstel Vaststelling bestem- 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

mingsplan "Reparatie geluidszone en deze ter besluitvorming voorleggen aan 

industrieterreinen Sappemeer-Oost de gemeenteraad. 

en Foxhol" (2020-005726) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

8 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

Sluiskade/Werfkade (2020-012610) en deze ter besluitvorming voorleggen aan 

de gemeenteraad. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

9 Raadsvoorstel Verklaring van geen 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

bedenkingen omgevingsvergunning onderwerp "ontwerp verklaring van geen 

Schildwolde, Siepweg 5 bedenkingen omgevingsvergunning 

(2020-013447) Schildwolde, Siepweg 5, via BFtW aan de 

raad voor te leggen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. Onder mandaat van wethouder Boersma wordt 

nog gekeken naar de impact op het verkeer in 

Noordbroek. Als het mogelijk is om de impact op het 

verkeer te verkleinen dan zal het voorstel op dit 

punt nog aangepast worden onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

10 Raadsvoorstel Ontwerp-meerjaren- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

begroting 2021-2024 Publiek Vervoer de ontwerpbegroting van de GR Publiek 

(2020-013745) Vervoer voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel met redactionele 

wijziging aan te bieden aan de raad. 

11 Raadsvoorstel bestemmingsplan met 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

verbrede reikwijdte Overschild het bestemmingsplan met verbrede 

(2019-033853) reikwijdte Overschild voor te leggen aan de 

raad. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

12 Raadsvoorstel Jaarstukken 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

Omgevingsdienst Groningen de ontwerpbegroting van de 

(2020-012504) Omgevingsdienst Groningen voor te leggen 

aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

13 Raadsvoorstel wijziging bebouwde 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

kom in de zin van de wegenwet en onderwerp "Raadsvoorstel wijziging 

wegenverkeerswet voor Overschild bebouwde kom in de zin van de wegenwet 

en Slochteren (2020-010113) en wegenverkeerswet voor Overschild en 

Slochteren" voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

14 Collegevoorstel kredietaanvraag 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

nieuwbouw De Meent (2020-008617) geheimhouding op te leggen op bijlage 2 op 

basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbou-

wing. 

2. De door het college opgelegde geheimhou-

ding op bijlage 2 te laten bekrachtigen door 

de gemeenteraad op basis van bijgevoegd 

raadsvoorstel en concept-raadsbesluit. 
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3. Kennis nemen van de stand van zaken van de 

ontwikkeling van De Meent te Schildwol-de. 

4. Instemmen met het ter besluitvorming 

aanbieden aan de gemeenteraad van de 

kredietaanvraag voor De Meent middels 

bijgaand raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

15 Collegevoorstel voorbereidingskre- 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

diet Rutger Kopland (2020-012956) geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbou-

wing. 

2. De door het college opgelegde geheimhou-

ding op bijlage 1 te laten bekrachtigen door 

de gemeenteraad op basis van bijgevoegd 

raadsvoorstel en concept-raadsbesluit. 

3. Kennis nemen van de stand van zaken van de 

ontwikkeling van het Rutger Kopland 

College. 

4. Instemmen met het ter besluitvorming 

aanbieden aan de gemeenteraad van de 

aanvraag van het voorbereidingskrediet ten 

behoeve van het duurzaam en bevingsbe-

stendig ontwerpen van de school middels 

bijgaand raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel met redactionele 
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wijziging aan te bieden aan de raad. 

16 Collegevoorstel Coronamaatregel 1. Per direct stoppen met de invordering van 

invordering huur, pacht en gebruiks- de huur, pacht en andere gebruiksvergoe-

vergoeding (2020-014294) dingen voor alle huurders, pachter en 

gebruikers van vastgoed in eigendom van de 

gemeente Midden-Groningen. De facture-

ring blijft doorlopen en de betalingsver-

plichting blijft bestaan, maar er worden 

geen betalingsherinneringen verzonden. 

2. Deze maatregel van kracht te laten zijn tot 

1 juni 2020. 

3. Huurders, pachters en gebruikers die niet 

aan hun betalingsverplichtingen kunnen 

voldoen kunnen zich melden bij de afdeling 

financieel beheer van de gemeente Midden-

Groningen voor het treffen van maatwerk 

afspraken omtrent de betaling van de huur. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth en besluit tevens om hierover een 

raadsbrief en een persbericht uit te doen onder 

mandaat van wethouder Drenth. 

17 Raadsbrief betreffende Jaarverslag 1. Instemmen met het verzenden van bijgaande 

NPG (2020-014687) raadsbrief. 

Besluit 

Het college stemtin om de raadsbrief over het 

jaarverslag NPG te verzenden aan de raad. 

18 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 
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19 Raad (terugblik en vooruitblik) 

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

over de stand van zaken Corona-team. 

21 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. 

22 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

23 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

24 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen Het college geeft burgemeester Hoogendoorn het 

portefeuillehouders mandaat om een raadsbrief uit te doen over het 

bijgestelde proces en planning van het Nationaal 

Programma Groningen. 

Vorige week is na schriftelijke afstemming met het 

college onder mandaat van wethouder Drenth een 

raadsbrief over de school in Westerbroek uit gegaan 

richting de gemeenteraad. 

Het college geeft wethouder Van Schie mandaat om 

een antwoordbrief aan de NCG uit te doen over het 

versterkingsplan van de gemeente Midden-Groningen 

en tevens deze brief in kopie met toelichting aan de 

gemeenteraad te zenden. 

Het college besluit om de oproep om 500 verweesde 

vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te vangen 
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in Nederland te ondersteunen. 

25 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

26 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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