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1

Onderwerp

Raadsvoorstel Jaarstukken RGA 2021
(572)

Advies/Beslispunten

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Raadsvoorstel Financiele stukken
Veiligheidsregio Groningen (203)

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging.
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Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 (275)
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1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Ondernemersloket
(971)

1. Instemmen met het uitvoeringsplan
“Ondernemersloket Midden-Groningen”;
2. Akkoord gaan met het toevoegen van
€ 529.800, - uit de extra rijksmiddelen, als
onderdeel van het steun- en herstelpakket,
die het kabinet (decembercirculaire 2020)
voor 2021 beschikbaar stelt aan de begroting voor de kosten van het “Ondernemersloket Midden-Groningen” gedurende de
periode 01-05-2021 tot 01-05-2022.
3. De budgettaire consequenties te verwerken
bij de eerstvolgende bijstelling van de
begroting 2021.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Raadsvoorstel Vaststellen RES 1.0
(659)

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging.

6

Raadsvoorstel Financiële stukken
SOZOG (814)

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad.

Pagina:

3 van 6

Datum:

20 april 2021

Zaak:
Besluitenlijst:

Vergadering college van B&W

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
7

Raadsbrief Stand van Zaken Sociaal
Domein april 2021 (1162)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over
stand van zaken sociaal domein april 2021.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

8

Raadsbrief Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie Duurzaam
Inkopen (1116)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de Christen Unie mbt Duurzaam
Inkopen.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Verschuren en besluit deze aan te bieden
aan de raad.

9

Collegevoorstel Reactie van Provincie
Groningen op motie gemeenteraad
over buslijn 174 tussen Groningen en
Zuidbroek (1003)

1. In te stemmen om financieel niet bij te
dragen aan de exploitatiekosten van het
laten rijden van buslijn 174 die geraamd zijn
op een bedrag tussen de € 150.000 en €
200.000.
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in met
de bijgevoegde raadsbrief met redactionele
wijziging. Het college besluit de provincie te
informeren over het besluit om niet financieel bij te
dragen aan de exploitatiekosten.
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Raadsvoorstel Ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer
(326)
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1. Instemmen met bijgaand raadsstel en deze
aan te bieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform met redactionele
wijziging.

11

Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit
Sappemeer-Oost (546)

1. In te stemmen met bijgaande raadsvoorstel
en deze ter besluitvorming aan te bieden
aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijzging.

12

Collegevoorstel Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied MiddenGroningen (554)

1. Instemmen met de gemeentelijke reactie op
de ingekomen inspraak- en vooroverlegreacties op het voorontwerp bestemmingsplan, zoals verwoord in de ‘Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen’;
2. Instemmen met de beleidsregels:
- Ontwerp Beleidsnotitie kamperen;
- Ontwerp Gebiedsvisie mestopslag;
- Ontwerp Beleidsregel kleinschalige
bedrijvigheid;
- Ontwerp Beleidsregel kleinschalige
windturbines.
3. Kennisnemen van het MER-rapport ‘buitengebied’;
4. De raad informeren over het ontwerpbestemmingsplan via bijgevoegde raadsbrief;
5. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het plan samen met het MER-rapport
als ontwerp ter inzage leggen.

Pagina:

5 van 6

Datum:

20 april 2021

Zaak:
Besluitenlijst:

Vergadering college van B&W

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
13

Collegevoorstel Functie Meerwegbrug
Kropswolde (545)

1. Instemmen met behoud van de huidige
functie van de Meerwegbrug Kropswolde,
deze te blijven gebruiken voor gemotoriseerd verkeer;
2. Instemmen met de aanpassingen: totaallast
beperking van 3,5 ton, breedtebeperking van
2.00m, snelheidsbeperking met drempels;
3. Het benodigd verkeersbesluit hiervoor op te
stellen en daar uitvoering aan geven;
4. De betrokkenen, deelnemers aan de
presentatieavond, per e-mail over het
besluit informeren.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

14

Collegevoorstel Kavel naast Meerweg
30 te Kropswolde (822)

1. Instemmen met de verkoop van de kavel
naast Meerweg 30 in Kropswolde (Meerwijck)
en het oorspronkelijke aanbod tot verkoop
op enkele punten herzien.
Besluit
Het college stemt in met de verkoop van de kavel
onder de voorwaarde dat bebouwing op deze kavel
nu en in de toekomst niet is toegestaan. Het college
besluit dat de verkoop ambtelijk kan worden
afgehandeld.

15

Lijst algemene uitnodigingen college

16

Raad (terugblik en vooruitblik)

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
-
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17

Stand van zaken Corona-team

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

18

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.

19

22

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

23

Sluiting

20

21

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

