
Datum 

Zaak: 

Aanwezig: 

BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

14 juli 2020 Opsteller: Els Jonker 

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

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

J. Borg, wethouder 

T. van de Poel, plv. secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Nr Onderwet Advies/Besli unten 

1 Zienswijze Midden-Groningen op 1. De zienswijze op het vaststellingsbesluit 

vaststellingsbesluit Groningenveld 
Groningen Gasveld 2020-2021 mede namens de 
gemeenteraad en de gemeente als 

2020-2021 rechtspersoon vast te stellen; 
(2020-025287) 2. De zienswijze te versturen naar de minister van 

EZK; 
3. De gemeenteraad hiervan een afschrift te 

versturen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Zienswijze op winningsplan 2018 Instemmen met de zienswijze op de ontwerpbe-

zoutwinning Nedmag schikking van de minister van Economische Zaken en 

(2020-021978) Klimaat op het winningsplan 2018 zoutwinning 

Nedmag. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redactio-

nele wijziging onder mandaat van wethouder van 

Schie en verzoekt de organisatie om een afschrift 

aan de raad te zenden. 

3 Projectopdracht benchmark kosten 1. Het college stemt in met de projectopdracht 

en formatie 2020 (bijlage 1) waarbij de burgemeester als 

(2020-011948) opdrachtgever en de gemeentesecretaris als 

opdrachtnemer fungeert. 

2. Het college stemt in met een kostenreductie van 

€ 400.000 te behalen vanaf 1 januari 2022 bij de 

taakgebieden waar bovengemiddelde kosten 

worden gemaakt. 

3. Het college stemt in principe in met het 

inzetten van de middelen die vrijvallen boven 

een kostenreductie van € 400.000 voor een 

kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de 

organisatie. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en verzoekt de 

directie om de ondernemingsraad te informeren 

over dit besluit. 

4 Lijst algemene uitnodigingen college 

5 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

6 Stand van zaken Corona-team De plv gemeentescretaris informeert het college 

over de stand van zaken Corona-team. 

7 Stand van zaken gevolgen gaswinning Burgemeester Hoogendoorn informeert het college 
over de stand van zaken NPG. 
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Wethouder van Schie informeert het college over de 
stand van zaken van het programma gevolgen 
gaswinning. 

8 Rondje ervaringen delen wijken en 

dor en 

9 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

lannin dinsda midda 2020 

10 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen Het college stemt in met de beantwoording van de 

portefeuillehouders 
schriftelijke vragen van GBMG over de regeling 
waardedaling met redactionele wijziging onder 
mandaat van wethouder van Schie. 

11 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

12 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2020, 

V 

. Hoogendoorn T. van de Poel 

Burgemeester Loco-Secretaris 
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