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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen van de agenda Het raadsvoorstel beleidsplan wegen 2020-2024 en 

het collegevoorstel de Leine worden teruggenomen 

door de portefeuillehouder. De voorstellen komen 

volgende week voor vaststelling weer terug in het 

college. 

1 Raadsbrief beantwoording schriftelij- 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met 

ke vragen SP inzake brandveiligheid de beantwoording van de schriftelijke 

(2020-012310) vragen van SP over brandveiligheid. 

Besluit 
Het college stemt in om de raadsbrief met de 

beantwoording van de schriftelijke vragen van SP 
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over brandveiligheid te verzenden aan de raad. 

2 Collegevoorstel verlenging mandaat 1. Het dagelijks bestuur van de gemeenschap-

RIGG (2020-013559) gelijke regeling PG&Z voor 2021 te manda-

teren voor de uitvoering van de inkooprol in 

de jeugdhulp en bijbehorende beheer- en 

monitoringstaken, als basis voor de samen-

werking in de jeugdhulp en in dat kader de 

RIGG een structurele positie toe te kennen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Collegevoorstel Nadere regels 1. De nadere regels subsidie tennisaccommo-

subsidie tennisaccommodaties daties voormalig Menterwolde 2020 vast te 

voormalig Menterwolde 2020 stellen; 

(2020-041375) 2. Het aanvraagformulier, zoals opgenomen in 

de bijlage, vast te stellen; 

3. Het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen 

op €25.000 waarvan de verdeling 

overeenkomstig artikel 8 van de Nadere 

regels subsidie tennisaccommodaties voor-

malig Menterwolde 2020 plaatsvindt. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel krediet GBS De 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

Lichtbron te Hoogezand geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

(2020-016696) basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven 

onderbouwing. 

2. De door het college opgelegde geheimhou-
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ding op bijlage 1 te laten bekrachtigen door 

de gemeenteraad op basis van bijgevoegd 

raadsvoorstel en concept- raadsbesluit. 

3. Kennis te nemen van de stand van zaken van 

de ontwikkeling van GBS de Lichtbron. 

4. In te stemmen met het ter besluitvorming 

aanbieden aan de gemeenteraad van de 

kredietaanvraag voor de nieuwbouw van GBS 

de Lichtbron middels bijgaand raads-

voorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

5 Collegevoorstel Meerjaren Prognose 1. Kennisnemen van het raadsvoorstel Meer-

Grondexploitaties 2020 jaren Prognose Grondexploitaties 2020 en 

(2020-010306) besluiten het raadsvoorstel ter besluitvor-

ming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

2. Op grond van artikel 25.2 Gemeentewet 

geheimhouding op te leggen op bijlage 

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 

o.b.v. art. 10 WOB, lid 2b en lid 2g conform 

de onder argumenten weergegeven onder-

bouwing. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouders Drenth en 

van Schie aan te bieden aan de raad. 
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6 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

Sappemeer-Oost (2020-018101) en deze ter besluitvorming voorleggen aan 

de gemeenteraad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

9 Stand van zaken Corona-team De gemeentescretaris informeert het college over de 

stand van zaken Corona-team. 

10 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. 

11 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

12 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen In afwijking van artikel 7 Reglement burgerlijke 

portefeuillehouders stand vindt een `flitshuwelijk' plaats in 

aanwezigheid van maximaal 8 personen (bruidspaar 

+ 8 personen, dus maximaal 10 personen inclusief 

bruidspaar aanwezig). Dit besluit treedt in werking 

met ingang van 1 juni 2020. 
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14 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

15 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 20; 

-,~- 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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