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1

Onderwerp

Collegevoorstel illegaal vuurwerk
Foxham Hoogezand in een woning
(2021-000977)

Advies/Beslispunten

1. In te stemmen met het nemen van een
bestuurlijke maatregel ter bestrijding van
het bewaren en voorhanden hebben van
professioneel vuurwerk op een daarvoor niet
bestemd perceel.
2. In te stemmen met de inhoud van de
bijgevoegde brief – vooraankondiging
waarschuwing.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de Participatie-

1. Instemmen met de raadsbrief beantwoording
schriftelijke vragen PvdA Participatiewet en
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deze aanbieden aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief en besluit
deze aan te bieden aan de raad.

3

Collegevoorstel Gewijzigde aanwijzing directeur publieke gezondheid
als toezichthouder kinderopvang
(2021-001314)

1. De directeur publieke gezondheid GGD
Groningen aan te wijzen als toezichthouder
kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.61
van de Wet kinderopvang en artikel 58r,
vijfde lid van de Wet publieke gezondheid;
2. De directeur publieke gezondheid toe te
staan om één of meerdere medewerkers van
GGD Groningen te machtigen om namens
hem op te treden als toezichthouder als
bedoeld onder 1;
3. De brief aan de directeur publieke gezondheid GGD Groningen betreffende de
aanwijzing vast te stellen;
4. Het besluit onder 1. in werking te laten
treden op de dag na bekendmaking met
terugwerkende kracht tot 1 december 2020;
5. Dit besluit bekend te maken via overheid.nl.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Raadsvoorstel Profiel lid raad van
toezicht OPRON (2021-000961)

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming
voorleggen aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Raadsbrief Erfgoedprogramma
(2021-001626)
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1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief
"informatiebrief actualisatie erfgoedprogramma".

Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief en besluit
deze aan te bieden aan de raad.

6

Collegevoorstel Bestuurlijke reactie
opvolgingsonderzoek Gemeentelijk
vastgoed en vastgoedbeleid
(2019-001843)

1. De bestuurlijke reactie vast te stellen.
2. De reactie via de griffie naar de Rekenkamercommissie te zenden met het verzoek
deze toe te voegen aan de behandeling van
het rapport in de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

7

Collegevoorstel Vaststellen beleidsregel Toezicht- en handhavingsstrategie
Wabo provincie Groningen voor de
gemeente Midden-Groningen
(2020-044083)

1. Vaststellen beleidsregel Toezicht- en Handhavingsstrategie Wabo in de provincie
Groningen 2018 voor de gemeente MiddenGroningen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Collegevoorstel Vervangend besluit
vaststelling subsidie 2019 Kwartier
Zorg en Welzijn (2020-021436)

1. Uw besluit van 15 december 2020 tot
definitieve vaststelling van de subsidie 2019
aan Kwartier Zorg en Welzijn vervangen en
besluiten tot het definitief vaststellen van
de subsidie 2019 aan Kwartier Zorg en
Welzijn op 4.640.993 euro.
2. Dit vervangend besluit tot definitieve
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vaststelling bekend maken door toezending
van bijgaande brief aan Kwartier Zorg en
Welzijn.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

9

Raadsvoorstel dekking verhuiskosten
schoolbesturen scholenprogramma
(2020-043400)

1. In te stemmen om bijgevoegd raadsvoorstel
over dekking verhuiskosten schoolbesturen
scholenprogramma voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

10

Raadsvoorstel Grondexploitatie
Vosholen fase 2, deelplan 1
(2020-043276)

1. Instemmen met het ter besluitvorming
aanbieden aan de gemeenteraad van de
grondexploitatie Vosholen fase 2, deelplan 1
te Sappemeer, middels bijgaand raadsvoorstel.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging.

11

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

12
13

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

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

15

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.

18

Het vaststellen van de besluitenlijst

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

19

Sluiting

16

17

De perslijst en activiteitenlijst worden
doorgenomen.
-

Het college besluit de brandbrief wethouders
jeugd te ondersteunen en burgemeester
Hoogendoorn machtigt wethouder Verschuren om
de brief mede te ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

