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1

Onderwerp

Collegevoorstel Inspraakreactie op
dienstregeling Openbaar Vervoer per
bus 2022 (4320)

Advies/Beslispunten

1. In te stemmen met bijgevoegde inspraakreactie op de plannen van het OV-Bureau
voor de dienstregeling 2022 van de stads- en
streekbussen in Groningen en Drenthe.
2. Akkoord te gaan de inspraakreactie met
bijgevoegde raadsbrief ter kennisname naar
de gemeenteraad te sturen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Raadsvoorstel Vaststelling plannen
inwonersinitiatieven Stem van
Midden-Groningen (7463)

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
aanbieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Collegevoorstel ENSIA verantwoording
2020 (6115)

Vergadering college van B&W

1. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en
BRO 2020 vast te stellen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel vaststellen grondprijzenbrief 2021 (328)

1. De Grondprijzen voor 2021 bepalen door
vaststelling van bijgaande Grondprijzenbrief
2021;
2. De vastgestelde grondprijzen bekend maken
door publicatie van de grondprijzenbrief
2021.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Collegevoorstel Meerjarenprognose
grondexploitaties 2021 (328)

1. Kennisnemen van het raadsvoorstel Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021 en
besluiten het raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. Op grond van artikel 25.2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage
Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021
o.b.v. art. 10 WOB, lid 2b en lid 2g conform
de onder argumenten weergegeven onderbouwing;
3. De raad voorstellen deze geheimhouding te
bekrachtigen op de eerstvolgende raadsvergadering na uw besluit.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met redactionele wijziging onder mandaat van wethouder Drenth
en wethouder van Schie.
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Collegevoorstel concept-wijziging
APV en Evenmentenbeleid (2404)
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1. In te stemmen met bijgevoegde conceptWijzigingsverordening Algemene Plaatselijke
Verordening Midden-Groningen 2020 – 2021-I
2. De concept-wijzigingsverordening APV voor
inspraak ter inzage te leggen;
3. In te stemmen met bijgevoegd conceptevenementenbeleid;
4. Het concept-evenementenbeleid voor
inspraak ter inzage te leggen;
5. Te besluiten voornemens te zijn een
collectieve evenementenverzekering af te
sluiten;
6. De raad middels bijgevoegde conceptraadsbrief te informeren.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met redactionele wijziging onder mandaat van burgemeester
Hoogendoorn.

7

Collegevoorstel beroepschrift
instemmingsbesluit Winningsplan
2018 Nedmag (4160)

1. Pro-forma 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 en tegen de
omgevingsvergunningen kenmerk OLO
3554325 en kenmerk 3000245 conform
bijgevoegd procesbesluit op grond van
artikel 160 lid 1 sub f van de Gemeentewet;
2. In te stemmen met het pro-forma beroepschrift zoals bijgevoegd om in te dienen bij
de Raad van State.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met redactionele wijziging.
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1. In te stemmen met de Jaarstukken 2020 en
deze voor te leggen aan de Raad;
2. In te stemmen met het raadsvoorstel
Jaarrekening 2020 en de daarin voorgestelde resultaatbestemming;
3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellingen van in totaal €2.209.776

Collegevoorstel Jaarstukken 2020
(5487)

Besluit
Het college stemt in met scenario 2 uit de memo en
verleent wethouder Drenth mandaat om dit scenario
te verwerken in de jaarrekening. Het college stemt
met het raadsvoorstel met redactionele wijziging
onder mandaat van wethouder Drenth en is akkoord
met het aanbieden van de jaarstukken aan de raad.
9

1. Instemmen met de beantwoording van
vragen van betrokkenen inzake de gedoogbeschikking conform bijgevoegde brief,
documentnummer 7211.
2. Instemmen met het verzenden van
bijgevoegde brief aan betrokkenen.

Collegevoorstel reactie op correspondentie (986)

Besluit
Het college stemt in met de beantwoording met
redactionele wijziging en met het verzenden van
bijgevoegde brief aan betrokkenen.
10

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

11
12

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

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken coronateam.
Het college stemt in met de memo
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toegangstestlocaties.
13

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.

14

17

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

18

Sluiting

15

16

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

