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A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter
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: L. Bogema, plv. directiesecretaris
Afwezig:

Nr
0

Onderwerp

Advies/Beslispunten

Vaststellen van de agenda

Het agendapunt Raadsbrief Bijgebouwenregeling
wordt door de portefeuillehouder teruggenomen.

1

Collegevoorstel Vooroverleg
Slochterweg 1 te Noordbroek
(2020-044034)

1. Instemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor Slochterweg 1 te
Noordbroek
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Beantwoording schriftelijke vragen
Leefbaar Midden-Groningen
Coronamaatregelen (2020-045738)

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en
deze aanbieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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4

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

5
6

Raad (terugblik en vooruitblik)
Stand van zaken Corona-team

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken Corona.

7

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken van het programma gevolgen
gaswinning en de zoutwinning.
Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken van het Nationaal
Programma Groningen.

8
9

10

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen
Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden
doorgenomen.
-

Het college heeft, met stemonthouding van
wethouder Borg, op 16 december middels
een schriftelijke ronde ingestemd met de
raadsbrief beantwoording vragen over de
raadsbrief Wob-onderzoek gedoogbeschikkingen.

-

Het college heeft op 22 december ingestemd
met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tijdelijke wet maatregelen veiligheidsregio Groningen.

-

Het college besluit wethouder Van Schie te
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mandateren om de raad te informeren over
de Regiodeal Oost-Groningen middels een
raadsbrief.

11

Het vaststellen van de besluitenlijst

12

Sluiting

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

