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1

Onderwerp

Collegevoorstel Normenkader 2020
(2021-002623)

Advies/Beslispunten

1. Het normenkader 2020 vaststellen.
2. De gemeenteraad hierover via een raadsbrief informeren.
3. De drempel voor het rapporteren door de
accountant van fouten en onzekerheden vast
te stellen op respectievelijk 0,1% en 0,3%
van de lasten van de jaarrekening 2020.
Besluit
Het college besluit inzake beslispunt 1 en 3 conform
voorstel. Het colege besluit om wethouder Drenth te
mandateren om de gemeenteraad middels 1 raadsbrief te informeren over het Normenkader 2020 en
het Normenkader 2021.

2

Collegevoorstel Normenkader 2021
(2021-002642)

1. Het normenkader 2021 vaststellen.
2. De gemeenteraad hierover via een raads-
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brief informeren.
Besluit
Het college besluit inzake beslispunt 1 conform
voorstel. Het college besluit om wethouder Drenth
te mandateren om de gemeenteraad middels 1
raadsbrief te informeren over het Normenkader 2020
en het Normenkader 2021.
3

Raadsvoorstel Notitie rechtmatigheidsverantwoording (2021-000298)

1. Te besluiten om bijgaande notitie Rechtmatigheidsverantwoording via het college voor
te leggen aan de auditcommissie en daarna
ter besluitvorming aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Kredietaanvraag en
oplegging geheimhouding KC Zuidbroek (2020-039212)

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage 2
‘financiën KC Zuidbroek’ behorende bij
raadsvoorstel 2020-039212 op basis van
artikel 10 lid 2b Wob conform de onder
argumenten weergegeven onderbouwing.
2. In te stemmen met raadsvoorstel 2021002153 bekrachtiging oplegging geheimhouding bijlage 2 ‘financiën KC Zuidbroek’
behorende bij raadsvoorstel 2020-039212 en
deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad.
3. In te stemmen met raadsvoorstel 2020039212 krediet KC Zuidbroek en deze ter
besluitvorming aan te bieden aan de raad.
4.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Collegevoorstel Jaarverslag toezicht
(2021-001450)
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1. Vaststellen van Jaarverslag 2020 Toezicht
Wmo 2015 en Jeugdwet;
2. Kennisnemen van Werkplan 2021;
3. Bijgevoegde raadsbrief verzenden aan de
gemeenteraad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

6

Collegevoorstel Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019
(2021-003000)

1. Het jaarverslag voor kennisgeving aannemen
en de aanbevelingen over te nemen.
2. Het jaarverslag ter kennisgeving aanbieden
aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en besluit om
contraire beslissingen op bezwaar van het college
ter kennisgeving aan de commissie te sturen.

7

Raadsbrief initiatiefvoorstel
Bungalowpark de Leine (2021003234)

1. Akkoord gaan met bijgaande raadsbrief en
deze versturen aan de raad.

Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat
wethouder Borg de zaal. Het college besluit in
afwezigheid van wethouder Borg het volgende:
Het college stemt in met de raadsbrief en het
aanbieden aan de raad.
8

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

9

Raad (terugblik en vooruitblik)

-
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10

Stand van zaken Corona-team

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

11

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.

12

15

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen
Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders
Het vaststellen van de besluitenlijst

16

Sluiting

13

14

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

