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Nr
1

Onderwerp

Collegevoorstel Vaststelling speelautomatenverordening (872)

Advies/Beslispunten

1. Instemmen met het Kort verslag Verordening Speelautomatenhal Midden-Groningen
2021;
2. De Verordening Speelautomatenhal MiddenGroningen 2021 ter vaststelling voorleggen
aan de raad;
3. Bijgevoegde concept-brief sturen aan de
indiener van een zienswijze.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in om
het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de
gemeenteraad.
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Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport quick scan implementatie
Omgevingswet per 1 januari 2022
(1050)

Vergadering college van B&W

1. Instemmen met de bijgevoegde bestuurlijke
reactie op het rekenkamerrapport quick scan
implementatie Omgevingswet per 1 januari
2022.

Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging in de bestuurlijke reactie.
3

Raadsbrief beantwoording Schriftelijke vragen art. 33 inzake ontwikkelingen Sappemeer-Oost (968)

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief en
deze aan te bieden aan de raad, ter beantwoording van de schriftelijke vragen van het
CDA.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de
gemeenteraad.
4

Collegevoorstel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (1345)

1. Akkoord gaan met een wijziging van het
maximaal bedrag genoemd in artikel 5,
zesde lid van de beleidsregel Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
in € 3.000 in plaats van € 1.500.
2. Een aanvullend bedrag van € 420.000
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.

Pagina:

3 van 6

Datum:

28 april 2021

Zaak:
Besluitenlijst:

Vergadering college van B&W

Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Collegevoorstel Stand van Zaken
Duurzaamheidsbeleid 2021 (1163)

1. De aanpak voor de rapportage ‘Stand van
zaken Duurzaamheidsbeleidsbeleid 2021’
vaststellen;
2. De rapportage ‘Stand van zaken Duurzaamheidsbeleid 2021’ vaststellen;
3. De raad informeren met bijgesloten raadsbrief inclusief bijlage.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de
gemeenteraad.
6

Raadsvoordracht Jaarstukken PG&Z:
jaarrekening 2020 en ontwerp begroting 2022 (1739)

1. Instemmen om bijgevoegd raadsvoorstel
begroting PG&Z aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in om
het bijgevoegde raadsvoorstel met redactionele
wijziging aan te bieden aan de gemeenteraad.
7

Raadsvoordracht Bestemmingsplan
Kadeversterking (1111)

1. Instemmen om bijgevoegd raadsvoorstel
bestemmingsplan kadeversterking SteendamTjuchem aan te bieden aan de raad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in om
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het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de
gemeenteraad.
8

Collegevoorstel Kredietvoorstel Project Kadeversterking Afwateringskanaal tracé Steendam-Tjuchem (426)

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief project
kadeversterking Afwateringskanaal
Steendam- Tjuchem;
2. Het raadsvoorstel krediet kadeversterking
Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem ter
besluitvorming aan te bieden aan de raad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in om
het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbrief met
redactionele wijzigingen onder mandaat van
wethouder Boersma aan te bieden aan de
gemeenteraad.
9

Collegevoorstel Ontwerpbegroting
2022 Omgevingsdienst Groningen
(678)

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022
en de memo financieringsmodel van de
Omgevingsdienst Groningen.
2. De memo financieringsmodel ter informatie
aanbieden aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2022 Omgevingsdienst Groningen.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en stemt in om
het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de
gemeenteraad.
10

Beantwoording schriftelijke vragen
VVD - De Leine (1146)

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en
besluiten deze aan te bieden aan de raad
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Besluit
Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat
wethouder Borg de vergadering. Het college besluit
in afwezigheid van wethouder Borg het volgende:
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief met redactionele
wijziging onder mandaat van wethouder Boersma
aan te bieden aan de gemeenteraad.
11

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

12

Raad (terugblik en vooruitblik)

-

13

Stand van zaken Corona-team

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

14

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.

15
16

17

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.
-
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18

Het vaststellen van de besluitenlijst

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

19

Sluiting

-

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

T. van de Poel,
Plv. Secretaris

