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1

Onderwerp

Collegevoorstel vaststellen bestuursovereenkomst OBGG (2278)

Advies/Beslispunten

1. De Bestuursovereenkomst Ondersteunend
Bureau Gaswinning Groningen vast te
stellen;
2. Wethouder Van Schie een volmacht te verlenen om de Bestuursovereenkomst Ondersteunend Bureau Gaswinning Groningen te
ondertekenen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. De
burgemeester verleent volmacht aan wethouder van
Schie om de Bestuursovereenkomst Onder-steunend
Bureau Gaswinning Groningen te ondertekenen.

2

Collegevoorstel oplegging geheimhou-

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage 1:

Pagina:

2 van 5

Datum:

15 juni 2021

Zaak:
Besluitenlijst:

ding bijlage 1: financiën scholenprogramma bij raadsbrief financiën
Scholenprogramma (7367)

Vergadering college van B&W

Financiën scholenprogramma bij Raadsbrief
financiën Scholenprogramma op basis van
artikel 10 lid 2b Wob conform de onder
argumenten weergegeven onderbouwing.
2. In te stemmen met de raadsbrief financiën
scholenprogramma met bijbehorende
geheime bijlage en besluiten deze aan te
bieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
besluit het raadsvoorstel bekrachtiging
geheimhouding bijlage 1 financiën
scholenprogramma aan te bieden aan de raad. Het
college stemt in met de raadsbrief en besluit deze
aan te bieden aan de raad.

3

Collegevoorstel jaarverslag
adviesraad Sociaal Domein (5994)

1. Kennisnemen van het jaarverslag Adviesraad
Sociaal Domein Midden-Groningen 2020.
2. De gemeenteraad het jaarverslag ter informatie aanbieden via bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel, stemt in met
de raadsbrief en besluit de raadsbrief en het
jaarverslag aan te bieden aan de raad.

4

Collegevoorstel AED' s (5519)

1. Vaststellen van de Nadere regels subsidie
Aanschaf en plaatsing AED’s gemeente
Midden-Groningen 2021.
2. Vaststellen van het aanvraagformulier
Aanschaf en plaatsing AED’s.
3. Het subsidieplafond voor 2021 vast te stellen
op € 4.000 waarvan de verdeling overeenkomstig artikel 8, eerste lid van de Nadere
regels subsidie Aanschaf en plaatsing AED’s
gemeente Midden-Groningen 2021 plaatsvindt.
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4. Het subsidieplafond voor 2022 vast te stellen
op € 4.000 waarvan de verdeling overeenkomstig artikel 8, eerste lid van de Nadere
regels subsidie Aanschaf en plaatsing AED’s
gemeente Midden-Groningen 2021 plaatsvindt. Dit plafondbesluit treedt pas in
werking na algemene bekendmaking.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
5

Raadsbrief schriftelijke vragen LMG bermen Westerbroek (4825)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van Leefbaar Midden Groningen over
onderwerp bermen Westerbroek.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

6

Raadsvoorstel voorontwerp wijziging
inpassingsplan Windpark N33 (5597)

1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen
met het voorontwerp tot wijziging van het
Inpassingsplan Windpark N33.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met redactionele wijziging onder mandaat van wethouder Borg
en wethouder Boersma.

7

Collegevoorstel Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 16 juni 2021
(646909)

1. Instemmen met de voorstellen tot stemming
tijdens de Algemene Ledenvergadering van
de VNG op 16 juni 2021.
2. Eén van de collegeleden mandateren en
volmacht verlenen tot stemgerechtigde,
waaronder tevens valt de bevoegdheid om af
te wijken van het stemadvies indien voor-
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stellen tijdens de vergadering worden
gewijzigd en de bevoegdheid om te
besluiten over moties en amendementen die
na de collegevergadering van 15 juni 2021
bekend zijn gemaakt.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
mandateert wethouder Borg en de burgemeester
verleent volmacht aan wethouder Borg om te
stemmen tijdens de algemene ledenvergadering van
de VNG op 16 juni 2021.
8

Collegevoorstel Voorjaarsnota 2021
(647437)

1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2021 en
het bijbehorende raadsvoorstel en deze voor
te leggen aan de Raad
2. De begrotingswijziging (204) - met betrekking tot de inzet van strategen en het
functioneel ramen van een stelpost voor
wegen – vast te stellen.
Besluit
Het college besluit ten aanzien van beslispunt 1
conform voorstel met redactionele wijziging onder
mandaat van wethouder Drenth. Het college besluit
de begrotingswijziging (204) - met betrekking tot de
inzet van strategen en het functioneel ramen van
een stelpost voor wegen – conform eerdere
besluitvorming vast te stellen.

9

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

10

Raad (terugblik en vooruitblik)

-
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11

Stand van zaken Corona-team

De burgemeester 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.
Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken van het Nationaal
Programma Groningen.

13

16

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

17

Sluiting

14

15

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

