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1

Onderwerp

Collegevoorstel Managementletter
2020 (2021-000646)

Advies/Beslispunten

1. Kennisnemen van de door de accountant
uitgebrachte managementletter 2020;
2. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief;
3. De managementletter 2020 en de daarbij
behorende raadsbrief agenderen voor de
auditcommissie van 2 februari 2021;
4. De managementletter 2020 en de daarbij
behorende raadsbrief na bespreking in de
auditcommissie ter informatie zenden naar
de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in met
de raadsbrief met redactionele wijziging onder
mandaat van wethouder Drenth.
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Collegevoorstel Afwijzing planschadeverzoek Van der Valk te Zuidbroek
(2020-009000)
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1. Besluiten het verzoek tegemoetkoming
planschade Van der Valk Zuidbroek af te
wijzen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

Raadsbrief tussenstand voorbereiding
Tweede Kamerverkiezingen 2021
(2021-001281)

1. Kennisnemen van de raadsbrief inzake
'Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen';
2. Instemmen om bijgaande raadsbrief over
'Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen' voor te leggen aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief en is akkoord
met het versturen aan de raad.

4

Collegevoorstel perceelnummer S 632
(2021-001164)

1. In te stemmen met de inspanningsverplichting van de gemeente om voor eigen
rekening een recht van weg te vestigen ten
behoeve van perceelnummer S 632 dat in
eigendom is van verzoeker;
2. In te stemmen met de inspanningsverplichting van de gemeente om een verkeersontheffing voor onbepaalde tijd te verlenen aan
verzoeker voor het rijden over het onverplichte fietspad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Boersma.
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Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

6
7

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

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

8

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.
Het college stemt in de werving van de
programmadirecteur NPG.

9
10

11

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 op 20 januari middels een
schriftelijke ronde ingestemd met de volgende
wijzing in de besluitenlijst van 19 januari 2021
bij punt 9 Raad:
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
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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.
-

12

Het vaststellen van de besluitenlijst

13

Sluiting

Het college stemt in met de brief aan Provinciale
Staten van Groningen inzake de n33 met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Borg en is akkoord met het versturen
van de brief aan Provinciale Staten en ter
kennisgeving aan de raad.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

