
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 2 juni 2020 Opsteller: Els Jonker 

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

Aanwezig: 

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: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderveer Advies/Beslis unten 

1 Collegevoorstel Subsidie 2020 1. Instemmen met het werkplan en de 

Kwartier Zorg en Welzijn begroting 2020 van Kwartier Zorg en Welzijn 

(2020-003773) 2. Verlenen van een subsidie 2020 van 

€ 4.630.609,- aan Kwartier Zorg en Welzijn 

voor de uitvoering van activiteiten binnen de 

onderdelen Sociale teams, welzijn/maat-

schappelijke diensten en OGGz, conform het 

werkplan 2020; 

3. Kenbaar maken van uw besluit tot subsidie-

verlening 2020 volgens bijgaande verlenings-

beschikking voor deze basissubsidie. 
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2 Collegevoorstel Art. 33 Rv0-vragen 

onderzoek provincie Sappemeer-Oost 

(2020-019302) 

3 Collegevoorstel bezwaarschrift 

Monumentenaanwijzing 

(2020-001596) 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

1. Instemmen met de beantwoording van de 

schriftelijke vragen van de fractie van de SP 

over onderwerp het onderzoek van de 

provincie naar de sluiting van station 

Sappemeer-Oost; 

2. Instemmen om de raad met bijgevoegde 

raadsbrief te informeren. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde beantwoording met redactionele 

wijziging aan de raad te verzenden. 

1. Kennis te nemen van het advies van de 

Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 11 

mei 2020; 

2. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

3. Het bezwaar deels gegrond en deels 

ongegrond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit in stand te laten, met 

aanvulling van de motivering; 

5. De bezwaarmaker met bijgaande brief over 

uw beslissing op bezwaar te informeren; 

6. Geen proceskostenvergoedingtoe te kennen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. Dit in 

overeenstemming met het advies van de Commissie 

voor de bezwaarschriften. 
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4 Raadsbrief Voortgang project 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over 

Stadshart Noord - Hoogezand de voortgang van het project Stadshart 

(2018-023795) Noord te Hoogezand. 

Besluit 

Het college is akkoord om de raad met bijgevoegde 

raadsbrief te informeren. 

5 Lijst al;emene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

6 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

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

stand van zaken Corona-team. 

8 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. 

9 Rondje ervaringen delen wijken en 

dor en 

10 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

lannin dinsda midda 2020 

11 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen -

portefeuillehouders 
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12 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

13 Sluiting - 

r 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020, 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

. . W Mulder 

S cr taris 
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