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Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 
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Afwezig: 

Nr Onderveer Advies/Beslis unten 

0 Vaststellen agenda De collegevoorstellen neveninkomsten en Regiodeal 

worden doorgeschoven naar de collegevergadering 

van volgende week. 

1 Collegevoorstel DU bevolkingsdaling 1. Instemmen met het voorstel om de 

2021 (2020-023141) decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling 

2021 voor de regio Oost-Groningen op 

dezelfde wijze te verdelen als in de 

voorgaande jaren. 

2. De te ontvangen gemeentelijke bijdrage uit 

decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling 

2021 toe te voegen aan de reserve 

Leefbaarheidsgelden Menterwolde en dit te 

verwerken in de be rotin 2021. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

2 Raadsbrief eindverslag aanpak 300 1. Bijgaande brief en eindverslag project 300 

gezinnen (2020-023271) gezinnen ter informatie naar de raad sturen. 

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

3 Collegevoorstel Klantbelevingsonder- 1. Bijgevoegd klantbelevingsonderzoek BWRI 

zoek BWRI 2020 (2020-022330) 2020 voor kennisgeving aannemen. 

2. Akkoord te gaan met de inhoud en het 

verzenden van bijgevoegde raadsbrief. 

3. Persbericht versturen. 

Besluit 

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

4 Collegevoorstel machtiging onderte- 1. Instemmen met de ondertekening van de 

kening Gasvrij Gorecht (2020-026807) intentieverklaring `Gasvrij Gorecht` 

2. De portefeuillehouder te machtigen om 

namens de burgemeester de intentieverkla-

ring te ondertekenen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 
wijziging onder mandaat van wethouder Verschuren 

te verzenden aan de raad. 

5 Collegevoorstel Evaluatie en herijking 1. Op basis van artikel 22 van de 

Vervoersmodel Publiek Vervoer Vervoerovereenkomst re io Oost-Gronin en 
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(2020-008664) tot1 oktober2019 eventueel verbeurde 

malussen niet in te vorderen en boetes, die 

op basis daarvan vóór die datum opeisbaar 

zijn geworden, niet op te leggen aan de 

vervoerders. 

2. Een onderzoek te laten doen naar 

aanpassing op basis van artikel 5.2 van de 

Vervoerovereenkomst regio Oost-Groningen 

van de rekenregels betreffende de 

malussen/boetes en betreffende de 

afrekensystematiek. 

3. Gedurende de uitvoering van het onderzoek 

en het opvolgende besluitvormingsproces 

het kwaliteitsniveau wel te laten monitoren 

door GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe, 

maar het sanctioneren voorlopig aan te 

houden tot definitieve besluitvorming heeft 

plaatsgevonden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging in de raadsbrief onder 
mandaat van wethouder Boersma. 

6 Collegevoorstel hogere waarden 1. Hogere waarden vast te stellen van maxi-

geluid en omgevingsvergunning maal 62 dB vanwege wegverkeerslawaai voor 

Hoofdweg 126, Schildwolde de tot woning te verbouwen voormalige 

(2020-006270) winkelruimte aan de Hoofdweg 126 in 

Schildwolde; 

2. De omgevingsvergunning voor bouwen en 

afwijken van het bestemmingsplan te 

verlenen. 

Besluit 
Het toffe e besluit conform voorstel. 
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7 Collegevoorstel Onderzoek 1. Kennisnemen van het onderzoek naar de 

armoedeval Midden-Groningen armoedevalin Midden-Groningen. 

(2020-019386) 2. Het onderzoek naar de raad sturen. 

3. Instemmen met het persbericht. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

8 Collegevoorstel Uitstel urenuitbrei- 1. Akkoord gaan met uitstel van 

ding VVE en peuteropvang 2 locaties urenuitbreiding VVE en peuteropvang op de 

KAKA (2020-024117) locatie "Nova Zembla", locatie van 

Heemskerk tot en met 31 december 2020; 

2. Akkoord gaan met uitstel van 

uienuitbreiding WE en peuteropvang op de 

locatie Woldwijck tot uiterlijk 31 juli 2021 

en eerder indien mogelijk. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

9 Collegevoorstel toegankelijke 1. 100f toegankelijkheid van de stemlocaties 

stemlocaties (2020011547) nastreven door: 

o Uitvoering te laten geven aan de benodig-

de aanpassingen hiervoor in het gemeente-

lijkeigendom door een nader te bepalen 

partij en volgens de aanbestedingsregels die 

hierop van toepassing zijn; 

o Externe gebouweigenaren te stimuleren 

om de benodigde aanpassingen te treffen. 

2. Bij alle gemeentelijke verbouw en nieuw-

bouwplannen uitgaan van ITS en ontwikke-

laars wijzen op het maatschappelijk belang 

hiervan; 

3. Het advies van de adviesraad sociaal domein 
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overtoegankelijkheid beantwoorden middels 

bijgevoegde brief; 

4. De gemeenteraad hierover informeren via 

bijgevoegde raadsbrief; 

5. Bijgevoegd persbericht verzenden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief te verzenden aan de 

raad. 

10 Raadsbrief Acties Lobby financiële 1. Bijgaande raadsbrief met betrekking tot 

situatie (2020-024693) Acties Lobby financiële situatie aan de Raad 

sturen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief te verzenden aan de 

raad. 

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 Persli'st/activiteitenli'st/vast estelde De perslijst en activiteitenlijst worden 
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besluitenlijst vorige vergadering/ 

lannin dinsda midda 2020 

doorgenomen. 

17 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

ortefeuillehouders 

18 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

19 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 jui 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


