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Nr
0

Onderwerp

Advies/Beslispunten

Vaststellen agenda

-

1

Collegevoorstel Programma- en uitvoeringsplan Werk in Zicht 2021
(1088)

1. Het college neemt kennis van het " Programmaplan WerkinZicht 2021" (bijlage 1);
2. Het college stelt het "Uitvoeringsplan
Werkgeversdienstverlening Werk in Zicht
2021" vast (bijlage 2).

Wethouder Boersma heeft het
collegevoorstel raadsbrief ontwikkelingen
hoekpand Kerkstraat-Meint Veningastraat te
Hoogezand (5048) teruggenomen.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
2

Raadsbrief Zon op dak (659)

1. Instemmen om bijgevoegde raadsbrief aan
te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
bijgevoegde raadsbrief met redactionele wijziging
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onder mandaat van wethouder Verschuren aan te
bieden aan de raad.
3

Collegevoorstel Toepassing hardheidsclausule mbt marktgelden (3761)

1. Besluiten tot het toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene
Wet inzake Rijksbelastingen) voor twee
standhouders van de weekmarkt en besluiten daarmee tot het niet uitvoeren van de
verordening op de heffing en de invordering
van marktgelden van de gemeente MiddenGroningen 2020, waardoor de twee standhouders worden vrijgesteld van de heffing
van de marktgelden gedurende de verplichte
sluiting.
2. Akkoord gaan met de voorgestelde dekking
van de kosten vanuit de coronacompensatiemiddelen.
3. De budgettaire consequenties te verwerken
bij de eerstvolgende bijstelling van de
begroting 2021.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Ledenvergadering
VGG d.d. 27 mei 2021 (3758)

1. In te stemmen met de voorstellen tot
stemming (bijlage 2) tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de VGG op 27 mei
2021.
2. Wethouder Borg te mandateren en volmacht
te verlenen tot stemgerechtigde, waaronder
tevens valt de bevoegdheid om af te wijken
van het stemadvies indien voorstellen
tijdens de vergadering worden gewijzigd.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Collegevoorstel Jaarverslag 2020
Regio Deal Oost-Groningen (4126)

Vergadering college van B&W

1. Kennisnemen van het Jaarverslag Regio Deal
Oost-Groningen 2020;
2. Instemmen met het aanbieden van dit
jaarverslag aan de gemeenteraad via
bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan de raad.

6

Collegevoorstel Vaststellingsbesluit
Groningenveld 2021-2022 (1543)

1. Het advies aan de minister van EZK ten
behoeve van het vaststellingsbesluit
Groningenveld voor het gasjaar 2021/2022
vast te stellen;
2. Het advies te versturen aan de minister van
EZK;
3. Een afschrift van het advies aan de gemeenteraad te verzenden.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

7

Raadsbrief Beantwoording
schriftelijke vragen Groen Links
fractie ex art 33 inzake versterking
Overschild (2409)

1. De raadsbrief Beantwoording schriftelijke
vragen Groen Links fractie ex art 33 inzake
versterking Overschild vast te stellen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
bijgevoegde raadsbrief met redactionele wijziging
onder mandaat van wethouder van Schie aan te
bieden aan de raad.

8

Collegevoorstel Uitkomsten en
vervolg benchmarkonderzoek kosten
en formatie 2020 (5075)

1. Het college neemt kennis van het resultaat
van de projectopdracht naar aanleiding van
de uitkomst van het benchmarkonderzoek.
2. Het college geeft opdracht een vervolg te
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geven aan het benchmarkonderzoek door
gesprekken met derden die voor MiddenGroningen werk uitvoeren over de uitvoeringskosten in relatie tot het takenpakket.
3. Het college geeft opdracht tot het uitvoeren
van het vraagstuk van het in- en uitbesteden
van werkzaamheden in Midden-Groningen in
het kader van de evaluatie startorganisatie.
4. Het college stemt in met de raadsbrief over
het resultaat van de projectopdracht en het
vervolg.
5. Het college stemt in met het afronden van
het project.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
bijgevoegde raadsbrief met redactionele wijziging
onder mandaat van burgemeester Hoogendoorn aan
te bieden aan de raad.
9

Collegevoorstel Uitvoeringsplan NPG
(3705)

1. Het college van B&W stelt het uitvoeringsplan Hart voor Midden-Groningen (NPG) vast
inclusief een jaarlijkse taakstelling van
€ 300.000 tot 2024 voor de programmadirecteur NPG.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

10

Collegevoorstel Beroepschrift
instemmingsbesluit minister op
winningsplan Nedmag 2018 (4160)

1. Beroep in te stellen tegen het instemmingsbesluit van de minister van EZK van 30 april
2021 op het Winningsplan Nedmag 2018 van
30 april 2021 conform bijgevoegd procesbesluit op grond van artikel 160 lid 1 sub f van
de Gemeentewet;
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2. In te stemmen met de strekking van het
beroepsschrift als beschreven in bijgaand
bespreekstuk, en dit verder uit te laten
werken;
3. In te stemmen om het bespreekstuk aan te
bieden aan de gemeenteraad via bijgaande
brief om opmerkingen op te halen.
Besluit
Het college neemt inzake beslispunt 1 het
voorgenomen besluit om beroep in te stellen en
besluit het voorstel na de raadsvergadering van 3
juni 2021 terug te laten komen voor definitieve
besluitvorming. Ten aanzien van de beslispunten 2
en 3 besluit het college conform voorstel en is
akkoord bijgevoegde raadsbrief aan te bieden aan
de raad.
11

Collegevoorstel beleidsregel handhavend optreden tegen onrechtmatige
bewoning van recreatieverblijven
(986)

1. Vaststellen beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van
recreatieverblijven (zie bijlage 1);
2. Bewoners/eigenaars worden na het collegebesluit geïnformeerd over de besluitvorming middels bijgevoegde brief (zie
bijlage 2).
Besluit
Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat
wethouder Borg de zaal. Het college besluit in
afwezigheid van wethouder Borg het volgende:
Het college besluit conform voorstel en stemt in met
de brief aan bewoners/eigenaars met redactionele
wijziging onder mandaat van wethouder Boersma.

12

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
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doorgenomen.
13
14

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

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

15

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.

16

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

19

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

20

Sluiting

-

17

18

De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

