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1

Onderwerp

Collegevoorstel Definitieve zienswijze verkoop 18 woningen in
Harkstede door Woonzorg Nederland
(86850)

Advies/Beslispunten

1. Een positieve zienswijze te geven op de door
Woonzorg Nederland voorgenomen verkoop
van 18 woningen in Harkstede.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
2

Collegevoorstel convenant gemeente
Midden-Groningen en St. Herdenkingsstenen Midden-Groningen (5051)

1. Besluiten het convenant tussen gemeente
Midden-Groningen en Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen aan te gaan.
2. Wethouder Van Schie te machtigen om het
convenant te tekenen (Burgemeester).
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Besluit
Het college besluit conform voorstel.
3

Raadsbrief ontwerp bestemmingsplan
Vosholen fase II, deelplan 1B (1445)

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief en
deze aan te bieden aan de raad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
4

Collegevoorstel Verlengen netwerk
Ketenmobiliteit Wunderline (7673)

1. In te stemmen tot het aangaan van de
intentieverklaring, waarmee u uw voornemen uitspreekt het project Wunderline te
blijven ondersteunen, en inzet pleegt om
maatregelen uit het ‘Uitvoeringsprogramma
Ketenmobiliteit’ uit te voeren. (B&W)
2. Wethouder Borg te machtigen deze intentieverklaring te ondertekenen tijdens de
Wunderline bijeenkomst op 24 juni 2021.
(Burgemeester).

Besluit
Het college besluit inzake beslispunt 1 conform
voorstel. Beslispunt 2 wordt geschrapt.
5

Collegevoorstel Raadsbrief locatiekeuze Walstraschool (6826)

1. Instemmen met de raadsbrief locatiekeuze
Walstraschool en besluiten deze met
bijbehorende bijlagen aan te bieden aan de
raad.

Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief met redactionele wijziging onder mandaat van wethouder
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Drenth en stemt in met het aanbieden aan de raad.
6

Raadsbrief schriftelijke vragen art. 33
RvO inzake onrust omwonenden De
Weerterij (5031)

1. Beantwoording schriftelijke vragen art 33
RvO inzake onrust omwonenden De Weerterij.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
7

Collegevoorstel vaststelling regionale
brief aan IMG over wijzigingen
schadeafhandeling (647850)

1. In te stemmen met de bovenregionale brief
aan het IMG.
2. Deze brief ter kennisname te sturen aan de
ministers van EZK en BZK.
3. Deze brief in afschrift te sturen aan de
woordvoerders gaswinning in de Tweede
Kamer tbv hun debat op 1 juli 2021.
4. Gedeputeerde Staten van Groningen te
mandateren om genoemde brieven als regio
mede namens het college te verzenden.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
8

Collegevoorstel Stuurgroep RGA,
verstedelijkingsstrategie en POW
(647193)

1. Kennisnemen van de annotatie ten behoeve
van de stuurgroep RGA van 25 juni 2021;
2. Kennisnemen van het concepteindrapport
Verstedelijkingsstrategie en bijlagen;
3. De portefeuillehouder aanbevelingen
meegeven voor het definitieve eindrapport.
4. De portefeuillehouder aanbevelingen
meegeven als input voor het te sluiten
bestuursakkoord Verstedelijkingsstrategie
5. Kennisnemen van de input ten behoeve van
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de het extra POW, welke ook op 25 juni
plaatsvindt, waarbij onderschrijven van het
midden-scenario voor de hand ligt.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en besluit de
raad na de zomer middels een raadsbrief te informeren over de betekenis van de Verstedelijkingsstrategie voor Midden-Groningen.
9

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

10
11

Raad (terugblik en vooruitblik)
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
14

15

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

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.
-
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16

Het vaststellen van de besluitenlijst

17

Sluiting
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De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

