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Onderwerp

Advies/Beslispunten

Vaststellen van de agenda

Wethouder Boersma heeft het voorstel Wijziging
nadere regels WMO draagkrachtnorm HH en toegang
BW (3577) teruggenomen.

1

Collegevoorstel gederfde huurinkomsten sportaccommodaties (648248)

1. Instemmen met het niet in rekening brengen
dan wel kwijtschelden van 75% van de nietgebruiksgebonden huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor het eerste
kwartaal van 2021;
2. Instemmen met het niet in rekening brengen
dan wel kwijtschelden van 100% gebruiksgebonden huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor het eerste kwartaal van
2021;
3. Uw besluit kenbaar maken aan de gebruikers
van de sportaccommodaties via bijgaande
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brief;
4. Volmacht verlenen aan wethouder Erik
Drenth voor het ondertekenen van bijgaande
brief (burgemeester).
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
verleent volmacht aan wethouder Drenth voor het
ondertekenen van bijgaande brief.
2

Collegevoorstel Toekennen planschade (95326)

1. Tegemoetkoming in planschade toe te
kennen aan de heer en mevrouw X conform
het collegevoorstel zaaknummer 95326 ad. €
3.500,- vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf de datum van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan tot de dag van
uitbetaling;
2. Restitueren van het betaalde recht ad. €
500,-.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

4

Raadsbrief schriftelijke vragen art. 33
RvO inzake onderhoud plantsoenen
Muntendam (7476)

Collegevoorstel Onkostenvergoeding
medewerkers vanwege coronomaatregelen (2723)

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Boersma en besluit de aangepaste
raadsbrief aan te bieden aan de raad.
1. Het verstrekken van een geldelijke vergoeding van € 150,-- netto over de periode 2020
en 2021 als tegemoetkoming aan medewerkers die onder de cao-gemeenten vallen en
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die kosten hebben gemaakt als gevolg van
het nakomen van de door de werkgever
genomen Coronamaatregelen onder voorwaarde dat het Lokaal Overleg hiermee kan
instemmen.
2. De budgettaire consequenties te verwerken
bij de eerstvolgende bijstelling van de
begroting 2021.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
5

Collegevoorstel Convenant Voorzieningenwijzer (6032)

1. Besluiten tot het aangaan van het bijgevoegde convenant ‘De VoorzieningenWijzer
Gemeente Midden-Groningen (B&W)
2. Wethouder Jan Jakob Boersma machtigen
om het convenant te ondertekenen
(burgermeester).
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Burgemeester
Hoogendoorn machtigt wethouder Boersma voor de
ondertekening van het Convenant.

6

Collegevoorstel voorbereidingskrediet
KC Kropswolde Meerwijck (2599)

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage 1
‘projectplan financiën KC Kropswolde/
Meerwijck’ behorende bij raadsvoorstel 2599
op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform
de onder argumenten weergegeven onderbouwing.
2. In te stemmen met raadsvoorstel 7417
bekrachtiging oplegging geheimhouding
bijlage 1 ‘projectplan financiën KC Kropswolde/Meerwijck’ behorende bij raadsvoor-
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stel 2599 en deze ter besluitvorming aan te
bieden aan de raad.
3. In te stemmen met raadsvoorstel 2599
voorbereidingskrediet KC Kropswolde/
Meerwijck en deze ter besluitvorming aan te
bieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
7

Collegevoorstel Uitvoeringskrediet
Rutger Kopland (94084)

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage 1
‘projectplan financiën Rutger Kopland
College behorende bij raadsvoorstel 94084
op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform
de onder argumenten weergegeven onderbouwing.
2. In te stemmen met raadsvoorstel 77775
bekrachtiging oplegging geheimhouding
bijlage 1 ‘projectplan financiën Rutger
Kopland College behorende bij raadsvoorstel 94084 en deze ter besluitvorming aan te
bieden aan de raad.
3. In te stemmen met raadsvoorstel 94084
uitvoeringskrediet Rutger Kopland College
en deze ter besluitvorming aan te bieden
aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Collegevoorstel voorontwerp wijzigingsbesluit Rijksinpassingplan Windplan N33 (5597)

1. In te stemmen met de door de gemeenteraad op 24 juni 2021 vastgestelde reactie op
het door de minister van Economische Zaken
en Klimaat aangeboden voorontwerp van het
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Inpassingsplan Windpark N33.
2. Dit standpunt mede te delen aan deze
minister.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
9

Raadsvoorstel Wijziging subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls
Overschild (3292)

1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel
en besluiten deze aan te bieden aan de
Raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

10

Collegevoorstel Verkoopstrategie
kavels Overschild (5151)

1. De bouwkavels aan de oostzijde van
Overschild beschikbaar te houden voor
adressen waar nadrukkelijke noodzaak
bestaat vanuit de optiek van de versterkingsoperatie.
2. Pas over te gaan tot publieke verkoop van
eventueel resterende kavels wanneer de
versterkingsoperatie is afgerond. 1. De
bouwkavels aan de oostzijde van Overschild
beschikbaar te houden voor adressen waar
3. Drie casussen te erkennen als noodzakelijke
situaties die verkoop rechtvaardigen.
4. Als verkoopprijs de kostprijs te rekenen die
uitkomst is van de grex-berekening
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

11

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
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12
13

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

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

14

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.

15

18

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

19

Sluiting

16

17

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

