
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

Datum: 28 april 2020 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 2020/ Mailadres: Hanna.bogemaCmidden-groningen.nl 

Aanwezig: 

J.C.M. van Schie, plv. voorzitter, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: L. Bogenra, plv. directiesecretaris 

Afwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.J. Boersma, wethouder 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel benoeming leden 1. Te benoemen als lid van de adviesraad 

adviesraad Sociaal Domein sociaal domein, Dhr. J. van der Meer met 

(2020-014273) ingang van 14 november 2019. 

2. Te benoemen als lid van de adviesraad 

sociaal domein, Dhr. B. Feiken met ingang 

van 25 februari 2020. 

3. De nieuwe leden hierover informeren 

middels bijgevoegde brief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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2 Raadsbrief beantwoording vragen SP 

Midden-Groningen (2020-014970) 

1. In te stemmen met bijgaande beantwoording 

van vragen SP in het kader van art. 33Rv0. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief aan de raad aan te 

bieden. 

3 Collegevoorstel gewijzigde 1. Instemmen met de gewijzigde portefeuille-

portefeuilleverdeling college Midden- verdeling van het college conform de 

Groningen (2020-013687) bijlage. 

2. Instemmen om de raad met bijgevoegde 

raadsbrief te informeren over de gewijzigde 

portefeuilleverdeling. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging aan de raad aan te bieden. 

4 Collegevoorstel Lokale maatregel 1. De op 7 april 2020 vastgestelde maatregel 

subsidieverstrekking en Beleidsregels `regeling voor subsidieverstrekkingen' van 

subsidies en coronacrisis toepassing verklaren voor activiteiten die in 

(2020-014161) de periode van 16 maart 2020 tot de datum 

waarop volgens de Noodverordening COVID-

19 Veiligheidsregio Groningen een verbod op 

evenementen geldt. 

2. De Beleidsregels subsidies en coronacrisis 

gemeente Midden-Groningen 2020 vaststel-

len. 

3. De subsidieposten voor het leefbaarheids-

fonds, subsidies voor cultuur en mogelijk het 

cofinancieringsfonds niet bij te stellen 
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vanwege niet-bestede en terugbetaalde 

middelen in 2020 en bij de najaarsnota 2020 

en de jaarrekening 2020 besluiten de 

bedragen al dan niet over te hevelen naar 

2021. 

4. De gemeenteraad informeren met de bijge-

voegde raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief aan de raad aan te 

bieden. 

5 Raadsbrief beantwoording 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met 

schriftelijke vragen GemeenteBelan- de beantwoording van de schriftelijke 

gen inzake Welkoop (2020-13341) vragen van GemeenteBelangen over het 

proces Welkoop. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder van Schie 

aan de raad aan te bieden. 

6 Collegevoorstel continuering deel- 1. Besluiten de samenwerking in Agenda voor 

name agenda voor de Veenkoloniën de Veenkoloniën van 2020 - 2024 te 

(2020- 011184) continueren. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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7 Raadsbrief schriftelijke GemeenteBe- 1. Instemmen met het aanbieden van bijge-

langen inzake steunmaatregelen voegde Raadsbrief aan de gemeenteraad van 

coronacrisis (2020-011691) Midden-Groningen, met de beantwoording 

van de schriftelijke vragen van 

GemeenteBelangen, over de lokale steun-

maatregelen die de gemeente heeft 

getroffen voor ondernemers, maatschappe-

lijke instellingen en flexwerkers. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Borg aan de 

raad aan te bieden. 

8 Collegevoorstel Uitvoeringskader 1. Uitvoeringskader VVE 2020-2023 vaststellen; 

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2. Vaststellen resultaatafspraken; 

en afspraken urenuitbreiding VVE 3. Vaststellen afspraken overdracht WE; 

(2020-014502) 4. Vastellen aanpak uitbreiding uren VVE van 

10 naar 16 uur en in samenhand daarmee 

verhogen van de uren reguliere peuterop-

vang. 

5. Kosten reguliere peuteropvang onderdeel 

laten zijn van OAB budget vanuit de 

inhoudelijk keuze voor heterogene WE 

groepen en goede spreiding van aanbod 

binnen de gemeente; 

6. Kennis nemen van de begroting van de 

uitgaven OAB voor 2020 en 2021; 

7. Raad informeren middels bijgevoegde brief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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Midden-Groningen 



Pagina: 5 van 6 

Datum: 28 april 2020 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B8W 

9 Raadsbrief bij memo bijdrage van het 1. In te stemmen om bijgevoegde raadsbrief 

Rijk voor het tekort bouwkostenstij- over de stand van zaken van het 

ging Scholenprogramma Scholenprogramma met bijbehorende memo 

(2020-014253) (bijdrage Rijk tekort bouwkostenstijging 

Scholenprogramma) aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Drenth aan 

de raad aan te bieden. 

10 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

11 Raad (terugblik en vooruitblik) -

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

over de stand van zaken Corona-team. 

13 Stand van zaken gevolgen gaswinning - Wethouder van Schie informeert het college 

over de stand van zaken van het programma 

gevolgen gaswinning. 

14 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

15 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

16 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen - Het college besluit de op 7 april 2020 

portefeuillehouders vastgestelde maatregel `Reeds ontvangen leges 

voor verleende evenementenvergunningen 

terugbetalen en afzien van nog op te leggen 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 6 van 6 

Datum: 28 april 2020 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B8W 

leges' van toepassing te verklaren voor definitief 

afgelaste evenementen tot 1 september 2020 als 

gevolg van de Coronamaatregelen. 

17 het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

18 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020, 

~w, 

J.C.M. van Sc ie 

Loco-burgemeester 

:W. Mulder 

retaris 
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