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Onderwerp

Advies/Beslispunten

Vaststellen agenda

Agendapunt collegevoorstel Afhandeling initiatieven
zonneparken (2021-003249) wordt teruggenomen
door de portefeuillehouder.

1

Raadsvoorstel Wijziging Statuten St.
Dr. Aletta Jacobscollege
(2020-005856)

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

2

Collegevoorstel Effectanalyse
Winkelpark Hoogezand (2020-044415)

1. Kennis te nemen van de Effectanalyse
detail-handelsvisie Midden-Groningen;
2. De raad middels bijgevoegde concept-raadsbrief te informeren.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in met
het informeren van de raad middels bijgaande
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raadsbrief met redactionele wijziging onder
mandaat van wethouder Borg en wethouder
Boersma.
3

Collegevoorstel benoeming leden
stembureau's (2021-004131)

1. Instemmen met opgesteld besluit benoeming
stembureauleden;
2. Instemmen met ondertekening van besluit
door portefeuillehouder en gemeentesecretaris.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Benoemen openbare
ruimte Simon van Hasseltstraat te
Siddeburen (2021-003595)

1. De “Simon van Hasseltstraat” te Siddeburen
(lichtblauw) vaststellen zoals op bijlage 1
(Voorstel Simon van Hasseltstraat) staat
aangegeven.
2. Als onderbord de volgende tekst te vermelden: “1900 - 1943, † Auschwitz”.
3. De gewijzigde geometrie van de Willem
Balkemastraat te Siddeburen (oranje/geel)
vaststellen zoals eveneens op bijlage 1
(Voorstel Simon van Hasseltstraat) staat
aangegeven.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

6

Lijst algemene uitnodigingen college

7
8

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

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
Het college besluit de GGD toestemming te verlenen
de test- en vaccinatielocatie in gebruik te nemen
vooruitlopend op de afhandeling van de formele
aanvragen omgevingsvergunningen.
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Het college besluit burgemeester Hoogendoorn te
mandateren om de raad te informeren over de stand
van zaken test- en vaccinatielocaties middels een
raadsbrief.
9

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.

10

13

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

14

Sluiting

11

12

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

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

