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1

Onderwerp

Collegevoorstel beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten (2021-003925)

Advies/Beslispunten

1. Akkoord gaan met de beleidsregel Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK).
2. Een bedrag van € 470.000 beschikbaar te
stellen voor uitvoering van de TONK en dit
bedrag te dekken uit de hiervoor te
ontvangen compensatie van het rijk.
3. De budgettaire consequenties te verwerken
bij de eerstvolgende bijstelling van de
begroting.
Besluit
Het college besluit de beleidsregel Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vast te
stellen en ten aanzien van de beslispunten 2 en 3
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Collegevoorstel inzet coronacompensatie gelden schuldhulp
(2021-003529)
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conform voorstel.
1. Een bedrag van € 158.000 beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van vroegsignalering en ondersteuning aan ondernemers
met schulden en de kosten te dekken uit de
ontvangen coronacompensatie.
2. De voorgestelde route voor ondersteuning
aan ondernemers uitwerken en implementeren.
3. De budgettaire consequenties voor 2021 te
verwerken bij de eerstvolgende bijstelling
van de begroting en voor 2020 bij de jaarrekening 2020.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

Collegevoorstel verzoek Bestuur
Coöperatieve VVE de Hooge Meeren
factureren 2 termijnen 2020
(2020-037528)

1. Kennisnemen van de brieven van VVE.
2. Instemmen met het verzoek van VVE, om af
te zien van het factureren van 2 termijnen.
3. Instemmen met scenario C, 2 termijnfacturen over 2021 en 2 termijnen over 2020 niet
in rekening te brengen c.q. kwijt te schelden en de bijbehorende kosten ten laste
brengen van Coronacompensatie.
4. In overleg gaan met het bestuur VVE en de
overeenkomst te evalueren.
5. De VVE in kennis stellen van het voorstel
met bijgesloten conceptbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Kredietaanvraag uitbreiding en verduurzaming KC Wold-

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage 1 op
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wijck 1 - Hoogezand
(2020-041700)
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basis van artikel 10 lid 2 Wob conform de
onder argumenten weergegeven onderbouwing.
2. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 te laten bekrachtigen door
de gemeenteraad op basis van bijgevoegd
raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.
3. Instemmen met het ter besluitvorming
aanbieden aan de gemeenteraad van de
kredietaanvraag voor KC Woldwijck 1
middels bijgaand raadsvoorstel en conceptraadsbesluit.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Collegevoorstel Voortgang KC
Siddeburen (2021-003097)

1. Kennis te nemen van de voortgang van de
ontwikkelingen rondom het kindcentrum
Siddeburen;
2. Akkoord te gaan met het aanvangen van de
bouwwerkzaamheden ondanks dat de
bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk
zijn;
3. Akkoord te gaan met het verzenden van de
bijgevoegde raadsbrief naar de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

6

Raadsbrief schriftelijke vragen
Groenlinks fysiek onderwijs Aletta
Jacobscollege (2021-004440)

1. Bijgevoegde raadsbrief verzenden naar de
raad.
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Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.
7

Collegevoorstel begroting Kielzog
2021 (2020-042607)

1. Kennisnemen van de begroting 2020-2021
van Stichting Kielzog;
2. Kennisnemen van de prognose van Kielzog
voor de eerste periode 2021, waarin een
positief saldo van € 61.352 is voorzien;
3. De aangevraagde subsidie ad € 2.378.759
voor 2021 beschikken.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Collegevoorstel Regeling OOGO regio
Zuidoost (2021-003940)

1. De procedure OOGO regio Zuid Oost Groningen vast te stellen.
2. Wethouder Verschuren te mandateren de
overeenkomst aan te gaan.
3. De burgemeester besluit volmacht te
verlenen aan wethouder Verschuren voor het
ondertekenen van de regeling.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. De
burgemeester verleent volmacht aan wethouder
Verschuren voor het ondertekenen van de regeling.

9

Collegevoorstel uitkomsten pilot
"samenwerking Gemeente en
beschermingsbewindvoerder" +
vervolgstappen (2021-002765)

1. Kennisnemen van de uitkomsten pilot:
“samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder en de te nemen vervolgstappen;
2. In te stemmen met het verkiezen van
samenwerking met beschermingsbewindkantoren boven het gebruik maken van het
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adviesrecht;
3. In te stemmen met het convenant samenwerking beschermingsbewindvoerder en
gemeente Midden-Groningen;
4. De burgemeester machtigt wethouder Peter
Verschuren om namens de gemeente
Midden-Groningen het convenant te
tekenen.
5. De raad middels bijgevoegde raadsbrief
informeren.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
De burgemeester verleent volmacht aan wethouder
Verschuren om namens de gemeente het convenant
te ondertekenen, mits het convenant niet op
essentiële onderdelen inhoudelijk wordt gewijzigd.
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

10

Collegevoorstel Afhandeling initiatieven zonneparken (2021-003249)

1. Instemmen met de afhandeling van de
huidige initiatieven en aanvragen voor
zonneparken zoals aangegeven in bijlage 4;
2. Voorlopig niet meewerken aan nieuwe
initiatieven voor grootschalige zonneparken;
3. De afspraken over financiële participatie bij
initiatieven voor zonneparken verder
uitwerken;
4. De raad informeren over de afhandeling via
bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Borg en besluit deze aan te bieden aan
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de raad.
Het college besluit het mandaat aan de
omgevingsdienst voor het verlenen van de
omgevingsvergunning voor zonneparken in stand te
houden voor zonneparken tot 5 hectare en het
mandaat voor het verlenen van de
omgevingsvergunning voor zonneparken groter dan 5
hectare in te trekken waardoor deze
beslissingsbevoegdheid blijft voorbehouden aan het
college.
11

Raadsbrief schriftelijke vragen SP
fractie zonnepark Siepweg
(2021-003812)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van SP over zonnepark Siepweg
(Sappemeer).
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Borg en besluit deze aan te bieden aan
de raad.

12

Raadsbrief Uitspraak Raad van State
inzake Bestemmingsplan Klaas
Nieboerweg, bedrijventerrein Foxhol
(H2017-021552)

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief
en deze ter informatie aan de gemeenteraad aanbieden.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Boersma en besluit deze aan te bieden
aan de raad.

13

Collegevoorstel Het afwijzen van
twee planschadeverzoeken, zaaknummers 2020-019795 en 2020-

1. Het door ‘Langhout & Wiarda’ uitgebrachte
advies overnemen;
2. Beide verzoeken om tegemoetkoming in
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016293 (2020-019795)
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planschade afwijzen;
3. Het door de aanvragers betaalde recht ad.
€ 500,-- niet restitueren.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

14

Raadsbrief beantwoording raadsvragen Art 33 RvO CDA over overleg
bewonersvereniging Westerpark
(2021-002575)

1. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief
met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de fractie van het CDA over het
overleg met de bewoners (vereniging) van
het Westerpark en een aantal inhoudelijke
zaken die spelen in deze wijk.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

15

Collegevoorstel toewijzen planschade
(2019-018401)

1. Toekennen tegemoetkoming in planschade
ad. €10.750,- vermeerderd met wettelijke
rente vanaf de datum van ontvangst van de
aanvraag tot de dag van uitbetaling;
2. De restitutie van het reeds betaalde recht
ad. € 500,--;
3. Zo spoedig mogelijk over gaan tot
uitbetaling;
4. De tegemoetkoming in planschade verhalen
op de initiatiefnemers van de planologische
maatregel.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

16

Collegevoorstel Afwijzing aansprakelijkstelling Coöperatie De Leine

1. In te stemmen met de afwijzing van de
aansprakelijkstelling van Coöperatie De
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Leine.
2. De raad te informeren over de afwijzing van
de aansprakelijkstelling door middel van een
raadsbrief.
Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat
wethouder Borg de zaal. Het college besluit in
afwezigheid van wethouder Borg het volgende:
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

17

Collegevoorstel Vaststelling concept
beleidsregel handhaving recreatieverblijven Midden-Groningen
(2018-028283)

1. Vaststellen concept beleidsregel handhaving
recreatieverblijven Midden-Groningen;
2. Besluiten op grond van artikel 2
Inspraakverordening Midden-Groningen
inspraak te verlenen over concept beleidsregel handhaving recreatieverblijven MiddenGroningen;
3. Besluiten na de inspraak, de concept
beleidsregel handhaving recreatieverblijven
Midden-Groningen met daarbij een reactienota op de ingebrachte inspraak aan de raad
voor te leggen ter bespreking in de raadscommissie van 20 mei 2021;
4. Na bespreking met de raad vaststellen
beleidsregel handhaving recreatieverblijven
Midden-Groningen;
5. Besluiten de raad hierover te informeren
met een raadsbrief.

Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat
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wethouder Borg de zaal. Het college besluit in
afwezigheid van wethouder Borg het volgende:
Besluit
Het college besluit de concept beleidsregel
handhaving recreatieverblijven Midden-Groningen
vast te stellen met mandaat aan wethouder
Boersma. Het college besluit ten aanzien van de
beslispunten 2 t/m 4 conform voorstel.
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
Wethouder Boersma en besluit deze aan te bieden
aan de raad.
18

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

19

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.

20
21

22

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.
-

Het college stemt in met de brief aan het
woonbedrijf inzake de verkoop van de
Geertsemaheerd.
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24

Het vaststellen van de besluitenlijst
Sluiting
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De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

