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Onderwerp

Collegevoorstel Reactie onderzoek
diepe ondergrond (2021-006203)

Advies/Beslispunten

1. Bijgevoegde regionale conceptbrief vast
te stellen;
2. Gedeputeerde Staghouwer te mandateren
om de regionale brief aan te passen
wanneer de uitkomsten van het overleg
met het IMG op 8 april hier aanleiding toe
geven;
3. Gedeputeerde Staten van Groningen te
mandateren om namens de gemeente de
regionale brief te ondertekenen en te
versturen aan IMG;
4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel, stemt in
met bijgevoegde raadsbrief en besluit deze aan te
bieden aan de raad.
2

Collegevoorstel Integrale advisering
Publiek Vervoer (2021-004725)

1. Voor de uitvoering van de bevoorschotting
van de continuïteitsbijdrage Publiek Vervoer in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli
2021 te kiezen voor Scenario 2 in aangepaste vorm, zoals aangegeven in de
notitie ‘Scenario’s nieuwe werkelijkheid’;
2. De referentieperiode voor de berekening
bevoorschotting continuïteitsbijdrage
2021 blijft gebaseerd op de
overeenkomstige maanden 2019, daarbij
aansluitend op de oorspronkelijke
voorwaarden van het besluit van de
Europese Commissie inzake staatssteun
doelgroepenvervoer voor de periode
maart tot en met juni 2020;
3. De definitieve vaststelling continuïteitsbijdrage 2021 vindt plaats achteraf, op
basis van daadwerkelijke schade van de
vervoerders n.a.v. de COVID-19 problematiek en gemaximeerd tot het percentage zoals opgenomen in het bovengenoemde gewijzigde Scenario 2, alsmede
onder voorbehoud van en conform
(eventuele striktere) voorwaarden van het
(toekomstig) besluit Europese Commissie
doelgroepenvervoer;
4. Op basis van artikel 22 van de Vervoersovereenkomst, de bonus/malus/boetes in
aansluiting op het eerder genomen besluit
niet op te leggen gedurende de periode 1
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oktober 2019 tot 1 januari 2021;
5. Het Klant Tevredenheid Onderzoek 2020
niet in 2021 uit te voeren;
6. Kennisnemen van de notitie ‘Bepaling
definitieve hoogte bevoorschotting en
afsluiting boekjaar 2020’;
7. Gemeenteraad informeren door middel
van een raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel, stemt in
met bijgevoegde raadsbrief en besluit deze aan te
bieden aan de raad.
3

Collegevoorstel centrale dienstverlening Huis voor Cultuur en Bestuur
(2021-005792)

1. Na ingebruikname van het nieuwe
gemeentehuis de baliedienstverlening
centraal in het Huis van Cultuur en
Bestuur te organiseren.
2. De gemeenteraad met een raadsbrief
hierover te informeren.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
burgemeester Hoogendoorn en besluit deze aan te
bieden aan de raad.

4

Lijst algemene uitnodigingen college

5
6

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

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken coronateam.
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Stand van zaken gevolgen gaswinning

11

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

12

Sluiting

9

10
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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
Program-ma Groningen.
De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

