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Aanwezig: 

BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

26 mei 2020 Opsteller: Els Jonker 

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

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Vetschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwet Advies/Beslis unten 

1 Raadsvoorstel begrotingen openbaar 1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming 

onderwijs 2020 (2019-040593) voorleggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 

2 Collegevoorstel vaststellen 1. Kennis te nemen van de ENSIA methodiek 

Informatiebeveiligingsbeleid Midden- voor verantwoording op het gebied van 

Groningen 2018-2021 ENSIA 
informatiebeveiliging en de daartoe 
uitgevoerde zelfevaluatie. 

verantwoording 2019 (2020-013617) 2. Kennis te nemen van het uiterst positieve 
resultaat van de auditrapportage(s) en 
daartoe de betreffende Collegeverklaring 
ENSIA 2019 inzake Informatiebeveili in 
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Digid en Suwinet vast te stellen. 
3. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en 

BRO 2019 vast te stellen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Raadsvoorstel Jaarrekening 2019 1. Instemmen met voorleggen van bijgevoegd 

Wedeka, Conceptbegroting 2021 raadsvoorstel en raadsbesluit aan de raad 

Wedeka, Wedeka lidmaatschap WSGO van Midden-Groningen. 

(2020-017012) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 

4 Collegevoorstel Uitkomsten 1. Het college geeft de opdracht aan de 

benchmark kosten en formatie 2020 organisatie om de volgende vervolgacties 

+ vervolg (2020-011948) naar aanleiding van de uitkomsten van het 

benchmarkonderzoek uit te voeren: 

o Onderzoek de taakgebieden die qua kosten 

en/of formatie (naar boven of beneden) 

significant afwijken in de benchmark en 

waarvoor geen directe oorzaak kan worden 

gevonden in de werklast. 

o Onderzoek of de gemaakte kosten voor 

taken belegd bij derden in verhouding staan 

tot de geleverde resultaten. 

o Versterk de beleidsfuncties binnen Midden-

Groningen. 

2. Het college stemt in met de raadsbrief over 

de uitkomsten van de benchmark; 

3. Het college neemt kennis van het bijgevoeg-

de persbericht over de uitkomsten van de 
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benchmark; 

4. Het college stemt in met het mandateren 

van het (eventueel) wijzigen van de raads-

brief en het persbericht aan de burgemees-

ter nadat de presentatie in de raad heeft 

plaatsgevonden; 

5. Het college neemt kennis van de 

bijgevoegde brief voor de externe partijen 

(Kwartier en ODG) over de uitkomsten van 

de benchmark; 

6. Het college neemt kennis van de twee bijge-

voegde presentaties (Berenschot + ambtelij-

ke toelichting); 

7. Het college stemt in met het aangepaste 

vervolgtraject voor de benchmark; 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

burgemeester Hoogendoorn. 

5 Raadsvoorstel Welstandsnota 2020 1. In te stemmen met bijgevoegde 

(2019-017686) welstandsnota Midden-Groningen 2020 en 

deze aan te bieden aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

6 Raadsvoorstel Beleidsplan wegen 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

2020-2024 (2020-001568) onderwerp Beleidsplan Wegen 2020-2024 

voor te le en aan de raad. 
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Besluit 

Het college besluit de raad te informeren middels 

een raadsbrief met redactionele wijziging onder 

mandaat van wethouder Boersma. 

7 Raadsvoorstel De Leine 1. Conform het raadsbesluit van 1 mei 2017 

(2018-028283) geen permanente bewoning bij recht toe te 

staan op vakantiepark De Leine. 

2. Geen uitvoering te geven aan het raadsbe-

sluit van 1 mei 2017 om de persoonsgebon-

den overgangsrechten om te zetten naar 

persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. 

3. Conform het raadsbesluit van 1 mei 2017 

beleidsregels op te stellen voor de hand-

having ten aanzien van illegaal bewoonde 

recreatiewoningen en de wijze waarop de 

handhaving zal worden uitgevoerd, dit met 

inachtneming van de optimalisatie van de 

recreatieve mogelijkheden in het gebied en 

economische belangen van de in het gebied 

gevestigde ondernemers. 

4. Conform het raadsbesluit van 1 mei 2017 

toezicht te houden en waar nodig handha-

vend op te treden tegen illegale permanente 

bewoning op vakantiepark De Leine alsmede 

toezicht te houden en waar nodig handha-

vend op te treden tegen overtredingen van 

het Activiteitenbesluit door de Rietzoom en 

Allround Watersport Meerwijck. 

5. In te stemmen met een termijn van een jaar 

te rekenen vanaf 1 juni 2020, waarin illegale 

permanente bewoners de gelegenheid 

krijgen om andere woonruimte te vinden. 

6. Handhaving op te dragen aan externe partij 

met inachtnemin van inkoopbeleid en voor 
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daartoe benodigde financiële middelen een 

voorstel te doen aan de raad bij de begro-

ting voor 2021; 

7. De nog bestaande objectgebonden over-

gangsrechten op Klein Scheveningen om te 

zetten in persoonsgebonden overgangsrech-

ten en ter zake een ontwerp bestemmings-

plan ter inzage te leggen; 

8. De bewoners van recreatiepark De Leine in 

te lichten over dit voorstel door middel van 

een informatiebrief; 

9. De raad in te lichten over de voortgang in 

deze zaak middels bijgaande brief. 

Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat 

wethouder Borg de zaal. Het college besluit in 

afwezigheid van wethouder Borg het volgende: 

Het college besluit conform voorstel en besluit de 

raad te informeren middels de raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van wethou-

der Boersma. 

8 Lijst al emene uitnodi ingen toffe e -

9 Raad (terugblik en vooruitblik) -

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

stand van zaken Corona-team. 

11 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 

aswinnin . 
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12 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

13 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmidda 2020 

14 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen Het college mandateert wethouder van Schie om de 

portefeuillehouders raad middels een raadsbrief te informeren over 

ondersteuning van de dorps- en wijkcentra in 

coronatijd. 

15 Het vaststellen van de besluitenlijst 

16 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 m 

-~__----F-~ 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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