
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 7 juli 2020 Opsteller: Els Jonker 

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

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

T. van de Poel, plv. secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

E. Drenth, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Nr Onderwet Advies/Beslis unten 

1 Collegevoorstel neveninkomsten BttW 1. Instemmen met de adviezen van het 

over het jaar 2019 (2020-023865) Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Gemeentelijk 1. Kennisnemen stand van zaken Gemeentelijk 

Mobiliteitsplan (2020-021174) Mobiliteitsplan; 

2. De raad informeren met bijgesloten 

conceptbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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3 Collegevoorstel Regio Deal Oost- 1. Instemmen met de dealtekst voor de Regio 

Groningen (2020-023142) DealOost-Groningen. 

2. De gemeentelijke bijdrage van € 79.773 te 

dekken uit de reserve Leefbaarheidsgelden 

Menterwolde onder voorbehoud van 

instemming door de raad. 

3. Wethouder José van Schie te mandateren 

voor tekstuele aanpassingen aan de 

dealtekst. 

4. De burgemeester mandateert wethouder 

José van Schie voor het ondertekenen van 

de Regio Deal. 

5. De raad te informeren met bijgevoegde 

raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad met bijgevoegde raadsbrief te 

informeren. 

4 Collegestuk besluit op bezwaar Met inachtneming van het advies van de commissie 

bomenkap Meeden (2019-038745) voor de bezwaarschriften neemt het college het 

volgende besluit: 

I. Ten aanzien van de ontvankelijkheid: 

a. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren 

van de personen in Bijlage 1 onder A; 

b. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren 

van de personen in Bijlage 1 onder 6, voor 

zover hun bezwaar is gericht tegen de 

omgevingsvergunning van 6 november 2019 

(22019-00010128), en verder niet-

ontvankelijk; 

c. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren van 

de personen in Bijlage 1 onder C, voor zover 

hun bezwaar is ericht te en de 
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omgevingsvergunning van 16 oktober 2019 

(22019-00009577), en verder niet-

ontvankelijk; 

d. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren van 

de personen in Bijlage 1 onder D, bij beide 

besluiten; 

II. De bezwaren, voor zover deze ontvankelijk zijn, 

gegrond te verklaren; 

III. De bestreden besluiten (omgevingsvergunning 
kenmerk 22019-00009577 en omgevings-
vergunning met kenmerk 22019-00010128) te 
herroepen en de aanvragen alsnog af te wijzen. 

Besluit 

Met inachtneming van het advies van de commissie 

voor de bezwaarschriften besluit het college 

conform voorstel met redactionele wijzigingen 

onder mandaat van wethouders Boersma en Borg en 

burgemeester Hoogendoorn. 

5 Lijst algemene uitnodigingen college 

6 Raad (terugblik en vooruitblik) 

7 Stand van zaken Corona-team De plv 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 
baswinning. 

9 Ronde ervarin en delen wi'ken en 
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dor en 

10 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

lannin dinsda midda 2020 

De perslijst en activiteitenlijst worden 
doorgenomen. 

11 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

ortefeuillehouders 

12 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

13 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020, 

f' ~%`~~~ ._,.~.. 
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e ~" 
A'. oogendoorn T. van de Poel 

Burgemeester Loco-Secretaris 
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