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Onderwerp

Collegevoorstel Aanwijzen stembureaus Tweede Kamerverkiezingen
2021 (2021-002186)

Advies/Beslispunten

1. In te stemmen met de aanwijzing van 32
stemlokalen waarin een stembureau wordt
ingericht voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.
2. In te stemmen de aanwijzing van 4 stemlokalen waarin een stembureau wordt ingericht voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, waar het mogelijk is om
vervroegd te stemmen op 15 en 16 maart.
3. In te stemmen met de aanwijzing van een
briefstembureau voor de komende Tweede
Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Collegevoorstel huisvesting statushouders (2021-002014)
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1. Instemmen met bijgaande raadsbrief over de
taakstelling huisvesten vergunninghouders.
2. Instemmen met bijgaand persbericht over de
taakstelling huisvesten vergunninghouders.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in met
de raadsbrief en besluit deze aan te bieden aan de
raad. Het college besluit geen persbericht uit te
laten gaan.
3

Collegevoorstel Instemmen met
voortzetting werkwijze 1000 banenplan tot en met 2022 (2021-001987)

1. Kennisnemen van de brief (bijlage 1) en
instemmen met:
a. het verzoek de werkwijze van het 1000banenplan t/m 2022 voort te zetten;
b. besteding van de resterende middelen in
het navolgende jaar 2022 aan hetzelfde
doel.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie
toeslagenaffaire (2021-001905)

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden
te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van
de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen in kader van de
gegevensoverdracht tussen Belastingdienst
/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
3. Besluiten om op grond van artikel 3 van het
Machtigingsbesluit gegevensgebruik toeslag-
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gedupeerden gemeente Midden-Groningen
machtiging te verlenen aan de budgetcoach
om namens het college alle feitelijke
handelingen te verrichten die noodzakelijk
zijn om in contact te treden met belanghebbenden met als doel hen te wijzen op de
mogelijkheden van gemeentelijke hulpverlening en de vraag voor te leggen of
belanghebbende daar gebruik van willen
maken.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
5

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen laagfrequent geluid
windparken (2021-001687)

1. In te stemmen met de beantwoording van de
door de fractie van de ChristenUnie
ingediende schriftelijke raadsvragen over
het laagfrequent geluid van windparken.

Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief met
redactionele wijziging en besluit deze aan te bieden
aan de raad.
6

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

7
8

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

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

9

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken van het programma gevolgen
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gaswinning en de zoutwinning.
Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken van het Nationaal
Programma Groningen.
10
11

12

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.
-

-

13

Het vaststellen van de besluitenlijst

14

Sluiting

Het college stemt in met de brief aan
Provinciale Staten van Groningen inzake de
n33 en is akkoord met het versturen van de
brief aan Provinciale Staten en ter
kennisgeving aan de raad.
Het college mandateert wethouder Boersma
om een brief te sturen aan het waterschap
inzake het waterbeheersplan.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

