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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda Het agendapunt collegevoorstel Vaststellen VTH 

Omgevingsbeleidsplan periode 2020 - 2024 wordt 

door de portefeuillehouder teruggenomen en zal 

later weer terug komen in het college ook in 

aanwezigheid van de burgemeester. 

1 Raadsvoordracht wijziging gemeen- 1. Instemmen met het wijzigen van de 

schappelijke regeling Publieke Gemeenschappelijke Regeling Publieke 

Gezondheid (2020-026937) Gezondheid en Zorg per 1 november 2020 

overeenkomstig het bijgaande wijzigings-

besluit onder voorbehoud van toestemming 

van de gemeenteraad. 

2. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel 

voorstellen het college van Burgemeester en 

Wethouders toestemming te verlenen voor 

het wijzigen van de gemeenschappelijke 

Regeling Publieke gezondheid en Zorg per 1 

november 2020 overeenkomstig het bijgaan-

de wijzigingsbesluit. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

2 Raadsvoordracht vaststelling bestem- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 
mingsplan Herziening Woongebieden de vaststelling bestemmingsplan Herziening 
- Hoofdstraat 181 - Hoogezand Woongebieden -Hoofdstraat 181 te 

(2020-021823) Hoogezand -voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

3 Raadsvoorstel vaststelling bestem- 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

mingsplan en beeldkwaliteitsplan Vaststelling bestemmingsplan en beeld-

Gorecht-West, fase 4 en 5 kwaliteitsplan Gorecht-West, fase 4 en 5. 

(2020-014526) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

4 Collegevoorstel vaststelling bestem- 1. De Beleidsregels geur voor het bestemmings-

mingsplan Hoogezand, Sluiskade- plan Hoogezand, Sluiskade - Werfkade vast 

Werfkade (201 9-04291 5) te stellen; 

2. Hogere waarden voor geluid (industriela-

waai)vast te stellen tot een maximum van 

57 dB(A), zoals opgenomen in het bijgevoeg-

de 'Besluit hogere waarden geluid Hooge-

zand, Sluiskade Werfkade'; 

3. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief; 

4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

en deze ter besluitvorming voorleggen aan 

de gemeenteraad. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief en raadsvoorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Boersma aan te bieden aan de raad. 

5 Collegevoorstel raadsvoorstel 1. Instemmen om bijgevoegd raadsvoorstel 

Investeringskrediet Gorecht-West "Investeringskrediet Gorecht-West Fase IV" 

fase IV (2020-010326 aan te bieden aan de gemeenteraad; 

2. Op grond van artikel 25.2 Gemeentewet 

geheimhouding op te leggen op bijlage 

"Investeringsraming Gorecht-West Fase IV" 

o.b.v. art. 10 WO6, lid 2b en lid 2g conform 

de onder argumenten weergegeven onder-

bouwing. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel onder redactionele 

wijziging van wethouder van Schie aan te bieden aan 

de raad. 

6 Collegevoorstel krediet kindcentrum 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

Hoogezand-West (2019-031819) geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

basis vanartikel 10 lid 2b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbou-

wing. 

2. De door het college opgelegde geheimhou-

ding op bijlage 1 te laten bekrachtigen door 

de gemeenteraad op basis van bijgevoegd 

raadsvoorstel en concept- raadsbesluit. 

3. Kennis te nemen van de stand van zaken van 

de ontwikkeling van het kindcentrum 

Hoogezand West. 

4. In te stemmen met het ter besluitvorming 
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aanbieden aan de gemeenteraad van de 

kredietaanvraag voor de nieuwbouw van het 

kindcentrum Hoogezand-West middels 

bijgaand raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsvoorstellen aan te bieden aan 

de raad. 

7 Collegevoorstel krediet kindcentrum 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

Siddeburen (2019-031818) geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op 

basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de 

onderargumenten weergegeven onderbou-

wing. 

2. De door het college opgelegde 

geheimhouding op bijlage 1 te laten 

bekrachtigen door de gemeenteraad op basis 

van bijgevoegd raadsvoorstel en concept-

raadsbesluit. 

3. Kennis te nemen van de stand van zaken van 

de ontwi~Ckelin~ van het kindcentrum 

Siddeburen. 

4. In te stemmen met het ter besluitvorming 

aanbieden aan de gemeenteraad van de 

kredietaanvraag voor de nieuwbouw van het 

kindcentrum Siddeburen middels bijgaand 

raadsvoorstel. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsvoorstellen aan te bieden aan 

de raad. 

8 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 
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9 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

10 Stand van zaken Corona-team De gemeentescretaris informeert het college over de 

stand van zaken Corona-team. 

11 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder van Schie informeert het college over de 

stand van zaken van het programma gevolgen 

gaswinning. 

12 Rondje ervaringen delen wijken en De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld. 

dorpen 

13 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde -

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2020 

14 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen -

portefeuillehouders 

15 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

16 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 augustus 200, 

J.C.M. van Schie ~~ 

Loco-Burgemeester 
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