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Nr
1

Onderwerp

Raadsvoorstel Wedeka GR Jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022
(3111)

Advies/Beslispunten

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

2

Raadsbrief beantwoording
schriftelijke vragen PvdA inzake
jaarverslag toezicht WMO 2020 (740)

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en
deze aan te bieden aan de raad, ter beantwoording van de schriftelijke vragen van de
PvdA.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.
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Collegevoorstel Adviesraad Sociaal
Domein mbt communicatie gemeente
(1749)

Vergadering college van B&W

1. Instemmen om bijgaande reactie te versturen aan de leden van de Adviesraad Sociaal
Domein.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande brief en besluit
deze aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal
Domein.

4

Collegevoorstel Jaarrekening
Omgevingsdienst Groningen 2020
(2484)

1. Kennisnemen van de concept jaarrekening
van de Omgevingsdienst Groningen 2020.
2. De gemeenteraad door middel van bijgaande raadsbrief informeren over de concept
jaarrekening.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Collegevoorstel tijdelijke verruiming
terrassen horeca Midden-Groningen
(1776)

Vergadering college van B&W

1. Instemmen met de mogelijkheid tot het
onder voorwaarden tijdelijk uitbreiden van
terrassen van horecaondernemers in de
openbare ruimte;
2. De 'Regeling tijdelijk gedogen horecaterras
in de openbare ruimte gemeente MiddenGroningen 2021' vaststellen;
3. APV-medewerkers mandateren om namens
het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester gedoogbesluiten te
nemen als bedoeld in de Regeling tijde-lijk
gedogen horecaterras in de openbare ruimte
gemeente Midden-Groningen 2021.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

6

Collegevoorstel Besluit op bezwaar
tegen afwijzing handhaving hek
Tjuchem (383)

1. Het bezwaar ontvankelijk verklaren.
2. Het bezwaar ongegrond verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand laten.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

7

Collegevoorstel ontwerp bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden (1160)

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het plan als ontwerp ter inzage
leggen;
2. De raad informeren over het ontwerpbestemmingsplan via bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel, stemt in met
bijgaande raadsbrief met redactionele wijziging
onder mandaat van wethouder Boersma en besluit
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deze aan te bieden aan de raad.
8

Raadsbrief vragen GMBG handhaving
WIndpark N33 (1217)

1. In te stemmen met de beantwoording van de
door de fractie van Gemeentebelangen
Midden-Groningen ingediende schriftelijke
vragen over handhaving van Windpark N33.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Boersma en wethouder Borg en besluit
deze aan te bieden aan de raad.

9

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

10
11

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

De gemeentesceretaris 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.

13

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.

14

15
16

De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.
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Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021,

J.C.M. van Schie
Loco-Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

