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1

Onderwerp

Collegevoorstel Protocol Agressie en
Geweld. Agressie Protocol Jeugdzorg
(2021-000345)

Advies/Beslispunten

1. Vaststellen van het protocol agressie en
geweld in de gemeente Midden-Groningen;
2. Vaststellen van het agressieprotocol Jeugdzorg in de gemeente Midden-Groningen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Collegevoorstel uitspraak rechtbank
beroep tegen Monumentenaanwijzing
(2019-042718)

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de
Rechtbank Noord-Nederland waarin de
rechtbank heeft besloten het beroep, van de
eigenaar/bewoner van Hoofdweg XX te
Hellum tegen het besluit tot aanwijzing van
de boerderij als gemeentelijk monument,
ongegrond te verklaren.
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Besluit
Het college neemt kennis van het voorstel.
3

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen CDA verlichting
windturbines (2021-000194)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van mevrouw Van der Burg van de
fractie van het CDA over de verlichting van
windturbines.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Subsidie 2021
Kwartier, Zorg en Welzijn
(2021-000340)

1. Instemmen met het werkplan en de begroting 2021 van Kwartier Zorg en Welzijn;
2. Verlenen van een subsidie 2021 van
€5.057.485,- aan Kwartier Zorg en Welzijn
voor de uitvoering van activiteiten binnen de
onderdelen Sociale teams en Welzijn,
conform het werkplan 2021;
3. Kenbaar maken van uw besluit tot subsidieverlening 2021 volgens bijgaande verleningsbeschikking voor deze basissubsidie.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Raadsvoorstel Ouderenbeleid MiddenGroningen 2021-2024 (2020-039011)

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Collegevoorstel compensatie coronaschade sociaal beleid, inclusief buurten dorpshuizen (2021-000231)
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1. Kennisnemen van het overzicht raming
kosten corona 2020 sociaal beleid inclusief
buurt -en dorpshuizen;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van
totaal 454.500 euro vanuit de stelpost “Nog
te maken kosten corona” ten behoeve van
coronacompensatie 2020 voor de onderdelen sociaal beleid inclusief buurt- en dorpshuizen;
3. Instemmen met het beschikbaar stellen van
de bij de decembercirculaire gereserveerde
middelen voor cultuur ad 409.000 euro voor
2021 ten behoeve van tijdelijke compensatie cultuur en sociaalmaatschappelijke
organisaties, inclusief buurt- en dorpshuizen;
4. Instemmen met het instellen van de tijdelijke subsidieregeling 2020 en 2021 voor
compensatie coronaschade aan culturele en
sociaalmaatschappelijke organisaties,
inclusief buurt -en dorpshuizen met een
subsidieplafond van 368.000 euro per jaar;
5. Hiervoor de nadere regel “Ondersteuning
door COVID-19 maatregelen aan culturele en
sociaalmaatschappelijke organisaties
Midden-Groningen 2021” vaststellen;
6. De gemeenteraad informeren over uw
besluit met bijgaande raadsbrief;
7. Uw besluit actief publiekelijk kenbaar
maken met bijgaand persbericht.
Besluit
Het college besluit over de beslispunten 1,2, en 4
tot en met 7 conform voorstel.
Ten aanzien van het 3de beslispunt stemt het college
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in met het beschikbaar stellen van de bij de
decembercirculaire gereserveerde middelen van
€ 409.000,- ter compensatie van coronamaatregelen
2021.
7

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen D66 opheffen geheimhouding (2021-000751)

1. Instemmen met de raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen D66 opheffen
geheimhouding en deze aanbieden aan de
gemeenteraad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Raadsbrief Decembercirculaire 2020
(2020-035387)

1. kennisnemen van de financiële consequenties van de decembercirculaire 2020;
2. Instemmen met de raadsbrief over de
decembercirculaire 2020.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Lijst algemene uitnodigingen college

9

Raad (terugblik en vooruitblik)

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
- Het college heeft naar aanleiding van de
commissievergadering besloten de aanleg
van de binnentuin niet in het krediet
buitenruimte Kielzog 2 mee te nemen maar
bij de bouw van Kielzog 2. Het college heeft
besloten het raadsvoorstel krediet
buitenruimte van Kielzog 2 aan te passen
onder mandaat van burgemeester
Hoogendoorn, onder de voorwaarde dat de
raad instemt met het indienen van een
gewijzigd raadsvoorstel.
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10

Stand van zaken Corona-team

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

11

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken van het programma gevolgen
gaswinning en de zoutwinning.

12

15

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

16

Sluiting

13

14

Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken van het Nationaal
Programma Groningen.
De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden
doorgenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris
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