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Afwezig:

Nr
1

Onderwerp

Advies/Beslispunten

Verrekening neveninkomsten
Burgemeester en Wethouders 2020
(1774)

Instemmen met de adviezen van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Raadsvoorstel Vaststellen
bestemmingsplan Uitbreiding
bedrijventerrein Gouden Driehoek
(3201)

Het college stelt de gemeenteraad voor het
bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein
Gouden Driehoek’ met planidentificatie
NL.IMRO.1952.GoudenDriehoek-va01 ongewijzigd
vast te stellen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de
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gemeenteraad.
3

Subsidieregeling pilot Tijd voor
Toekomst 2021-2023
(3721)

1. Vaststellen van de Nadere regels subsidie pilot
Tijd voor Toekomst Midden-Groningen 20212023;
2. Het subsidieplafond voor schooljaar 2021-2022
vast te stellen op € 384.560,- en voor
schooljaar 2022-2023 ook op € 384.560,waarvan de verdeling overeenkomstig artikel
8 van de Nadere regels subsidie pilot Tijd voor
Toekomst Midden-Groningen 2021-2023
plaatsvindt;
3. Vaststellen van het aanvraagformulier pilot
Tijd voor Toekomst.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Motie handhaving Windpark N33
(3347)

In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief,
waarin wordt aangegeven op welke manier het
college omgaat met de door de raad op 29 april
2021 vastgesteld motie over de handhaving van
het windpark en besluiten deze aan te bieden aan
de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief met redactionele
wijzigingen onder mandaat van wethouders
Boersma en Borg aan te bieden aan de
gemeenteraad.

5

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

6

Raad (terugblik en vooruitblik)

-
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7

Stand van zaken Corona-team

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

8

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.

9

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

12

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

13

Sluiting

-

10

11

De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

