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1

Onderwerp

Collegevoorstel Jaarstukken Stichting
Kielzog 2019-2020 (2021-000053)

Advies/Beslispunten

1. Kennisnemen van het verlengde financieel
jaarverslag 2019-2020 van Stichting Kielzog
en van het inhoudelijke verslag 2020;
2. De subsidie definitief vaststellen op
€3.597.370. Er is sprake van budgetsubsidie,
er vindt geen verrekening plaats van het
eerder beschikte subsidiebedrag;
3. Stichting Kielzog schriftelijk op de hoogte
brengen van de definitieve vaststelling van
de subsidie voor het verlengde boekjaar
(geheel 2019 en de eerste helft van 2020).
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Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Raadsvoorstel Begrotingen Scholengroep OPRON en Ultiem Onderwijs
2021 (2021-000972)

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming
voorleggen aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

Collegevoorstel Concept-Verordening
Speelautomatenhal Midden-Groningen
2021 (2020-044300)

1. In te stemmen met bijgevoegde conceptVerordening Speelautomatenhal MiddenGroningen 2021;
2. De concept-Verordening Speelautomatenhal
Midden-Groningen 2021 voor inspraak ter
inzage te leggen;
3. De raad middels bijgevoegde conceptraadsbrief te informeren.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging onder mandaat van
burgemeester Hoogendoorn.

4

Raadsbrief beantwoording vragen
GBMG over uitspraak Rechtbank
inzake PostNL (2021-001681)

1. Instemmen met bijgevoegde beantwoording
aan de raad van de vragen van GBMG over
de gerechtelijke uitspraak inzake PostNL.
Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Verschuren en besluit deze aan te bieden
aan de raad.
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Collegevoorstel Ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek (2021-001138)
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1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein
Gouden Driehoek.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

6

Collegevoorstel toekennen planschade (2020-018182)

1. Tegemoetkoming in planschade toe te
kennen aan de heer en mevrouw X conform
het collegevoorstel zaaknummer 2020-01812
ad. € 5.500,- vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf de datum van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan tot de dag van
uitbetaling;
2. Restitueren van het betaalde recht ad
€ 500,-.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

7

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Muntendam, Oosterweg
41b en Egypteneind 10 (2018-019568)

1. Bijgaand raadsvoorstel met bijlagen ter
besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Collegevoorstel Buitengewone algemene ledenvergadering VNG 12 februari 2021 (2021-001880)

1. In te stemmen met de voorstellen tot stemming (bijlage 2) tijdens de buitengewone
Algemene Ledenvergadering van de VNG op
12 februari 2021 aanstaande.
2. Eén van de collegeleden te mandateren en
volmacht te verlenen tot stemgerechtigde,
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waaronder tevens valt de bevoegdheid om af
te wijken van het stemadvies indien
voorstellen tijdens de vergadering worden
gewijzigd.
3. De stemgerechtigde tevens te mandateren
en volmacht te verlenen te stemmen over
ingediende moties en amendementen
wanneer zich dit voordoet.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en mandateert
wethouder Drenth als stemgerechtigde. De burgemeester verleent volmacht aan wethouder Drenth
om te stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2021.

9

Collegevoorstel Voorstel toepassing
hardheidsclausule Subsidie Fonds
Kwaliteitsimpuls Overschild 2019
voor adres in Overschild (2020011883)

1. Toepassing van de hardheidsclausule uit de
Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls
Overschild 2019 voor adres Y zoals nader
gespecificeerd in het collegevoorstel
zaaknummer 2020-011883, Overschild met
als doel een tweede aanvraag voor een
subsidie uit het Fonds Kwaliteitsimpuls toe
te staan betreffende dit adres;
2. Vaststellen van bijgaande antwoordbrief
waarmee de eigenaar over het besluit wordt
geïnformeerd.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

10

Collegevoorstel Collegevoorstel
geheimhouding Raadsvoorstel
verwerving grond bij Overschild

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage 2
(Financiële uitwerking voorstel) en bijlage 3
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(Grondexploitatie Overschild – Graauwedijk)
behorende bij het Raadsvoor-stel verwerving
grond voor uitbreiding dorp Overschild –
Graauwedijk, op basis van artikel 10 lid 2
sub g Wob conform de onder argumenten
weergegeven onderbouwing;
2. In te stemmen met aanbieden van de
bijgevoegde raadsvoorstellen, inclusief de
bijbehorende bijlagen, aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

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.

14

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.

15
16

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

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden
doorgenomen.
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Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

18

Het vaststellen van de besluitenlijst

19

Sluiting

-

Vergadering college van B&W

Het college heeft op 3 februari middels een
schriftelijke ronde ingestemd met de
raadsbrief Toekomstagenda.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

