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Nr
1

Onderwerp

Collegevoorstel Voortzetting beleidsregels subsidies en coronacrisis
(2020-014161)

Advies/Beslispunten

1. De Beleidsregels subsidies tijdens de coronapandemie gemeente Midden-Groningen 2021
vaststellen.
2. De gemeenteraad informeren met de bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met redactionele wijziging in de raadsbrief.

2

Collegevoorstel Eilandrijk 3a te
Harkstede (2020-043278)

1. Besluiten tot het aangaan van een ruiling
met CT Vastgoed bv te Harkstede, waarbij
de gemeente in eigendom verkrijgt gronden,
gelegen nabij en in plan Eilandrijk 3a te
Harkstede, kadastraal bekend gemeente

Pagina:

2 van 5

Datum:

23 februari 2021

Zaak:
Besluitenlijst:

Vergadering college van B&W

Slochteren sectie U nummers 3066, 3173,
3011 (gedeeltelijk), 3013 (gedeeltelijk) en
3176 (gedeeltelijk), ter grootte van circa
12.539 m² en de gemeente in eigendom
overdraagt een perceel grond, gelegen in
plan Eilandrijk 3a te Harkstede, kadastraal
bekend gemeente Slochteren, sectie U
nummer 3010 (gedeeltelijk), ter grootte van
circa 1.745m². De ruiling wordt aangegaan
zonder dat één der partijen een toegift
verschuldigd is en voorts tegen voorwaarden
als opgenomen in de bij dit voorstel behorende overeenkomst van ruiling;
2. Besluiten tot het in eigendom verwerven van
de ondergrond van de toekomstige openbare
ruimte van plan Eilandrijk 3a te Harkstede
tegen een koopsom van € 1,- onder voorwaarde dat de openbare ruimte wordt ingericht naar tevredenheid van de gemeente en
op het kwaliteitsniveau van inrichting van
Borgmeren/Eilandrijk fase 2 en 3.
3. Besluiten tot verkoop van de gemeentelijke
kavel aan de Laan der Kruisheren te Harkstede, kadastraal bekend gemeente
Slochteren, sectie U nummer 3010 (gedeeltelijk), ter grootte van circa 1.414 m², tegen
een minimale koopsom van € 240.000
exclusief BTW. De bouwkavel wordt bouwrijp gemaakt en in bouwrijpe staat opgeleverd;
4. Instemmen met het opstellen en in procedure brengen van een wijzigingsplan voor het
in het bestemmingsplan opgenomen WROzone wijzigingsgebied, waarbij de bestemming Groen wordt gewijzigd in de bestem-
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ming Wonen;
5. De financiële gevolgen van de realisatie van
de planontwikkeling verwerken in de Voorjaarsnota 2021, waarbij zowel de kosten
(€ 135.000) als de opbrengsten (verkoop
kavel € 240.000) in de begroting worden
opgenomen;
6. De ontwikkeling van Eilandrijk 3a leidt in de
toekomst tot hogere beheerkosten (onderhoud), omdat sprake is van een uitbreiding
van het areaal openbare ruimte (grijs,
groen, kunstwerken, openbare verlichting,
riool). De beheerkosten worden ingeschat op
€ 90.000 per jaar. Omdat pas na realisatie
van het totale plan de openbare ruimte in
beheer en onderhoud van de gemeente
komt, zou met ingang van 2024 de betreffende onderhoudsbudgetten moeten worden
opgehoogd. Deze verhoging in de meerjarenbegroting vanaf 2024 structureel meenemen.
7. De gemeenteraad informeren via bijgaande
Raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om de raad met bijgevoegde raadsbrief te
informeren.
3

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen PvdA huisartsenspoedzorg
(2021-001007)

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief
betreffende beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over continuering
van huisartsenspoedzorg in de avonduren en
weekenden.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om de raad met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijzigingen onder mandaat van
wethouder Boersma te informeren.
4

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen CU over de
Dannenmeerweg te Schildwolde
(2021-001593)

1. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief
met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de CU over de verkeerssituatie
aan de Dannenmeerweg te Schildwolde.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om de raad met bijgevoegde raadsbrief te
informeren.

5

Raadsbrief Bruggen (2021-003149)

1. Akkoord gaan met bijgaande raadsbrief en
deze versturen aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om de raad met bijgevoegde raadsbrief te
informeren.

6

Collegevoorstel Vaststelling brief aan
IMG met verzoek delen informatie
over grens regeling waardedaling
(2021-002979)

1. Bijgaande brief aan IMG met bijlage vast te
stellen en deze te versturen aan IMG;
2. Zowel de Dorpscoöperatie Meeden als de gemeenteraad te informeren over deze brief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

7

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
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8

Raad (terugblik en vooruitblik)

-

9

Stand van zaken Corona-team

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

10

Stand van zaken gevolgen gaswinning

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

11

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

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

13

Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

-

14

Het vaststellen van de besluitenlijst

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

15

Sluiting

-

12

De perslijst en activiteitenlijst worden
doorgenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2021,

J.C.M. van Schie
Loco-Burgemeester

T. van de Poel
Loco-Secretaris

