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Nr Onderwet Advies/Beslis unten 

1 Collegevoorstel Samenwerking 1. Kennis te nemen van de samenwerking 

Yspeert Advocaten (2020-020697) met Yspeert Advocaten als huisadvocaat 

van de gemeente. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Jaarverantwoording 1. Kennisnemen van het inhoudelijk en 

Discriminatie Meldpunt Groningen financieel jaarverslag van het Discrimina-

2019 (2020-016542) tie Meldpunt Groningen en de Monitor 

discriminatie 2019 Noord-Nederland en de 

bijbehorende Registratie Discriminatie 

2019 Noord-Nederland. 

2. Ambteli'k het es rek met het Discrimina-
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tie Meldpunt Groningen aan te laten gaan 

over het tegengaan van discriminatie op 

de arbeidsmarkt. 

3. Het Discriminatie Meldpunt Groningen 

informeren met de bijgevoegde brief. 

4. De gemeenteraad informeren met de 

bijgevoegde raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad met bijgevoegde raadsbrief te 

informeren. 

3 Collegevoorstel Jaarverslag Archief- 1. Vaststellen van het jaarverslag 

zorg en -beheer gemeente Midden- Archiefzorg en -beheer 2019 van de 

Groningen 2019 (2020-004213) gemeente Midden-Groningen. 

2. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

om de raad te informeren over het 

jaarverslag. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging te informeren. 

4 Collegevoorstel Onderzoek herge- 1. Akkoord te gaan om in samenwerking met 

bruik NAM-locaties (2020-017333) de Economic Board Groningen (EBG) en 

de Nederlandse Aardolie Maatschappij 

(NAM) te onderzoeken of de NAM-locaties 

binnen onze gemeente, na beëindiging 

van de fossiele gaswinning, hergebruikt 

kunnen worden. 

Besluit 

Het toffe e besluit conform voorstel. 
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5 Collegevoorstel Beleidsregels zelf- 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde 

standigen (2020-019380) Beleidsregel Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen Midden-Groningen 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel Overdracht Jan 1. Conform artikel 64b lid 2 sub J van de wet 

Ligthartschool te Westerbroek primair onderwijs (WPO) een advies te 

(2020-021735) geven over de wenselijkheid van de 

voorgestelde overdracht van de Jan 

Ligthartschool aan De Driebond van het 

Openbaar Onderwijs Groningen. 

2. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvor-

ming voorleggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

7 Collegevoorstel Ontwerp-bestem- 1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerp 

mingsplan verzamelbestemmingsplan bestemmingsplan `Verzamelbestemmings-

2020-1 (2020-020376) plan 2020-1'; 

2. De raad informeren over het ontwerpbe-

stemmingsplan. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad met bijgevoegde raadsbrief te 

informeren. 
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8 Raadsbrief beantwoording vragen 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

LMG over 5G (2020-021550) met de beantwoording van de 

schriftelijke vragen van Leefbaar Midden-

Groningen over 5G. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging te informeren. 

9 Raadsbrief Beantwoording vragen 1. instemmen met de beantwoording van de 

Groen Links over dagprogrammering vragen van de fractie van Groen Links 

(2020-020901) 
betreffende motie dagprogrammering 
onderwijs. 

2. instemmen om de raad met bijgevoegde 
raadsbrief te informeren. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging te informeren. 

10 Raadsvoordracht Uitgangspunten 1. Instemmen met het raadsvoorstel 

Begroting 2021 (2020-015034) "Uitgangspunten begroting 2021', en deze 

ter besluitvorming voorleggen aan de raad 

voor behandeling op 2 juli 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging aan te bieden aan de raad. 

11 Lijst algemene uitnodigingen college - 

12 Raad (terugblik en vooruitblik) - 
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13 Stand van zaken Corona-team De gemeentescretaris informeert het college over 

de stand van zaken Corona-team. 

14 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 . 

15 Rondje ervaringen delen wijken en 

dor en 

16 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

lannin dinsda midda 2020 

17 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen De burgemeester mandateert wethouder Drenth 

portefeuillehouders om het contract met de aannemer voor de bouw 

van kindcentrum Woldwijck 2 te tekenen. 

18 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

19 Sluiting - 

Aldus stgesteld in de vergadering van 16 juni 202 

í 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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