BESLUITENLIJST
Vergadering college van B&W

Datum:

6 april 2021

Opsteller:

Lianna Bogema

Zaak:

2021/

Mailadres:

lianna.bogema@midden-groningen.nl

Aanwezig:
A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter
J.C.M. van Schie, wethouder
P. Verschuren, wethouder
J. Borg, wethouder
J.J. Boersma, wethouder
E. Drenth, wethouder
H.J.W. Mulder, secretaris
Verslaglegging: L. Bogema, plv. directiesecretaris
Afwezig:

Nr
1

Onderwerp

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen D66 gebruik algoritmes
op beleid (2021-005390)

Advies/Beslispunten

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de fractie van D66 over het
gebruik van algoritmen in beleid.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging en besluit deze aan te bieden
aan de raad.

2

Collegevoorstel Fusie-effectrapportage Nico Bulderschool en Het Ruimteschip (2021-005419)

1. Conform artikel 64b lid 2 sub J van de wet
primair onderwijs (WPO) een advies te geven
over de wenselijkheid van fusie van de Nico
Bulderschool en het Ruimteschip van
Stichting Ultiem.
2. Positief te adviseren over deze voorgestelde
fusie.
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3. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming
voorleggen aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
3

Raadsbrief stand van zaken Coronacompensaties (2021-004168)

1. Instemmen met de raadsbrief "Stand van
zaken coronacompensatie middelen" en deze
aanbieden aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

4

Collegevoorstel parlementaire
enquêtecommissie aardgaswinning
(2020-045332)

1. Instemmen met bijgaande begeleidende
brief aan de parlementaire
enquêtecommissie aardgaswinning
Groningen.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde brief en
besluit deze aan te bieden aan de parlementaire
enquêtecommissie.

5

Collegevoorstel gederfde (huur)
inkomsten sportaccommodaties
(2021-005911)

1. Instemmen met het niet in rekening brengen
dan wel kwijtschelden van 45% van de nietgebruiksgebonden huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor het laatste
kwartaal van 2020;
2. Instemmen met het niet in rekening brengen
dan wel kwijtschelden van 100% gebruiksgebonden huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor het laatste kwartaal
van 2020;
3. Instemmen met het beschikbaar stellen van
67.000 euro uit de van het Rijk ontvangen
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coronacompensatie middelen als dekking
voor de gederfde (huur)inkomsten
sportaccommodaties in het laatste kwartaal
van 2020;
4. Uw besluit kenbaar maken aan de gebruikers
van de sportaccommodaties via bijgaande
brief;
5. Volmacht verlenen aan wethouder Erik
Drenth voor het ondertekenen van bijgaande
brief (burgemeester).
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
6

Collegevoorstel betreffende twee
raadsbieven (Toukomst en 0-meting)
(2021-005516)

1. Instemmen met de inhoud en verzending van
de raadsbrief over Toukomst en het
Toukomstbeeld.
2. Instemmen met de inhoud en verzending van
de raadsbrief over de 0-meting.
Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief 0-meting
NPG en met de raadsbrief Toukomst met
redactionele wijziging onder mandaat van
burgemeester Hoogendoorn en besluit beide brieven
aan te bieden aan de raad.

7

Collegevoorstel aanpassing regeling
generatiepact (2020-035384)

1. Vaststellen van de gewijzigde regeling
Generatiepact.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Collegevoorstel reactie voorgestelde
wijzigingen Mijnbouwwet en Gaswet

1. Bijgevoegde regionale conceptreactie vast
te stellen;
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2. De provincie Groningen te machtigen deze
conceptreactie mede namens de gemeente
Midden-Groningen te verzenden aan de
minister.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
besluit de raad te informeren middels bijgevoegde
raadsbrief.

9

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

10
11

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

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

12

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.

13
14

15
16

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

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

De besluitenlijst wordt vastgesteld.
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Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

