
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B8W 

Datum: 23 juni 2020 Opsteller: Els Jonker 
Zaak: 2020/ Mailadres: els.jonkerC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 
A. Hoogendoorn, burgemeester, voorvitter 
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 

0 Vaststellen agenda Het agendapunt projectopdracht benchmark 
wordt door de betrokken portefeuillehouder 
teruggenomen. 

1 Collegevoorstel lntentieverklaring Geen intentieverklaringen verstrekken, 

(2020-020002) tenzij zich een omstandigheid aan dient 

waarbij nut en noodzaak van een 

intentieverklaring kan worden 
aangetoond. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Hogere waarden 1. Hogere waarden voor geluid (rail- en 

geluid tbv Woldweg 48 te Kropswolde wegverkeerslawaai) wor Woldweg 48, 

(2020-021599) Kropswolde vast te stellen zoals opgeno-
men in bijgevoegde bijlagen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Collegevoorstel m.e.r.-beoordelings- 1. Geen milieueffectrapport op te stellen 

besluit Noorderstraat 25 te voor de be erkte uitbreidin van het 
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Noordbroek (2020-022186) agrarisch bedrijf aan de Noorderstraat 25 
te Noordbroek. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Raadsbrief Informatie over vooront- 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 
werp bestemmingsplan Hoogezand, over het voorontwerp bestemmingsplan 
Kalkwijk 34A (2020-007918) Hoogezand, Kalkwijk 34a. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegde raadsbrief te verzenden aan de 
raad. 

5 Collegevoorstel vaststellen actiepro- 1. Het actieprogramma Geweld Hoort 
Bramma Geweld Hoort Nergens Thuis Nergens Thuis en de daarin opgenomen 
(2020-019404) herziene regiovisie huiselijk geweld en 

kindermishandeling vast te stellen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel Nadere regels WE en 1. Vaststellen Nadere regels peuteropvang 

peuteropvang vanaf 1 augustus 2020 en voorschoolse educatie Midden-

(2020-021598) Groningen vanaf 1 augustus 2020. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

7 Collegevoorstel start bouwuitvoering 1. Kennis te nemen van de voortgang van de 

kindcentrum Woldwijck 2 ontwikkelingen rondom het kindcentrum 

(2020-020452) Woldwijck 2. 
2. Akkoord te gaan het aanvangen van de 

bouwwerkzaamheden ondanks dat de 
bestemmingsplanwijziging en de omge-

vingsvergunning nog niet onherroepelijk 

zijn. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 
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8 Collegevoorstel Kennisneming en 
instemming jaarstukken 2019 
(2020-011606) 

1. In te stemmen met de Jaarrekening 2019 
en deze voor te leggen aan de Raad; 

2. In te stemmen met concept-raadsvoorstel 
Jaarrekening 2019 en de daarin 
voorgestelde resultaatbestemming; 

3. In te stemmen met de overhevelingsvoor-
stellingen van in totaal € 1.667.625. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 
wijziging aan te bieden aan de raad. 

9 Collegevoorstel Voorjaarsbrief 2020 1. In te stemmen met de concept 
(2020-021835) voorjaarsbrief 2020 inzake de financiële 

positie van de gemeente en deze voor te 
leggen aan de raad; 

2. Akkoord te gaan met het verwerken in de 
risicoparagraaf: 

1. herijking gemeentefonds 2021: 50% van 
€ 1,5 miljoen is € 750.000 en voor 2022 
50% van € 3 miljoen is € 1,5 miljoen; 
2. nadeel Buigbudget 2020 € 413.000; 

3. Akkoord te gaan om de eerdere voor-

stellen tot ombuiging -die niet hebben 
geleid tot voorstellen aan de raad - te 
betrekken in het begrotingsproces voor 

het jaar 2021; 

4. Na besluitvorming college persbericht-
gesprekinplannen; 

5. Wethouder Drenth mandaat te verlenen 

voor redactionele aanpassingen van de 

juni-update 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde voorjaarsbrief met redactionele 

wijziging te verzenden aan de raad. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 4 van 5 

Datum: 23 juni 2020 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van BFtW 

10 Collegevoorstel Zienswijze op 1. In te stemmen om bijgevoegde concept-
ontwerpbeschikking winningsplan zienswijze aan te bieden aan de 
zout Nedmag (2020-021978) gemeenteraad om opmerkingen op te 

halen; 
2. In te stemmen met bijgaande brief aan de 

gemeenteraad 
3. Mandaat verlenen aan wethouder José van 

Schie om namens het college de 
opmerkingen uit de gemeenteraad in de 
zienswijze te verwerken, de zienswijze te 
redigeren en in te dienen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijzigingen onder mandaat van 
wethouder van Schie. 

11 Lijst algemene uitnodigingen college - 

12 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

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 
gaswinning. 

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 - Het college mandateert wethouder van Schie 

portefeuillehouders om de vragen van D66 over de versterking nog 

te beantwoorden voor de raadsvergadering 

van donderdag 25 juni. 
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Het college stemtin met de brieven over de 
financiele situatie Midden-Groningen aan 
ministers 011ongren en Hoekstra. 

- Het college stemt in met de inhoud van de 
videoboodschap van wethouder Drenth om 
aandacht te vragen voor de financiële situatie 
van gemeenten. 

18 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

19 Sluiting - 

Al vastgesteld in de vergadering van 23 jun 

~ ~ .~— 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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