
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 9 juni 2020 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 2020/ Mailadres: Lianna.bogemaC~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: L. Bogenra, plv. directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderveer Advies/Beslis unten 

1 Collegevoorstel Inspraakreactie 1. In te stemmen met bijgevoegde inspraak-

Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling reactie op het Ontwerp 'Hoofdlijnen 

bus 2021 (2020-018552) dienstregeling busvervoer Groningen-

Drenthe 2021' van het OV-Bureau. 

2. In te stemmen de Gemeenteraad te 

informeren met bijgevoegde brief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel tijdelijke verruiming 1. Instemmen met de mogelijkheid tot het 

terrassen horeca (2020-020232) onder voorwaarden tijdelijk uitbreiden 

van terrassen van horecaondernemers in 

de o enbare ruimte; 
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2. De `Regeling tijdelijk gedogen horeca-

terras in de openbare ruimte gemeente 

Midden-Groningen 2020'vaststellen; 

3. APV- medewerkers te mandateren om 

namens het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester 

gedoogbesluiten te nemen als bedoeld in 

de Regeling tijdelijk gedogen 

horecaterras in de openbare ruimte 

gemeente Midden-Groningen 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Raadsbrief Beantwoording 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

schriftelijke vragen PvdA ihkv art. 33 met de beantwoording van de 

RVO over eigen bijdrage Wmo schriftelijke vragen van PvdA fractie over 

(2020-020733) onderwerp eigen bijdrage WMO. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

4 Raadsbrief Corona (2020-011168) 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

corona en deze aan te bieden aan de 

raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

burgemeester Hoogendoorn. 

5 Collegevoorstel eindrapport cruciale 1. Het rapport voor kennisgeving aannemen. 

infrastructuur in Gronin en 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel verduurzaming 1. In te stemmen met energieneutraal 

gymzaal `t Heidemeer maken van gymzaal 't Heidemeer -

(2020-020233) Sappemeer; 

2. In te stemmen met het beleggen van het 

bouwheerschap bij Stichting Ultiem; 

3. De raad te informeren conform bijgaande 

raadsbrief en de formele begrotingswijzi-

gin~ later aan de raad voor te leggen door 

dit bij de najaarsnota te betrekken. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. 

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. 

Het college besluit de raad te informeren 

over de voortgang van het lokaal 

programmaplan "Hart voor Midden-

Groningen" middels een raadsbrief onder 

mandaat van bur emeester Hoo endoorn. 
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- 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 -

portefeuillehouders 

14 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

15 Sluitfin 

Aldus v tgesteld in de vergadering van 9 juni 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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