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1

Onderwerp

Collegevoorstel Aanpassen nadere
regel coronacompensatie sociaal
beleid (647090)

Advies/Beslispunten

1. Vaststellen van de Nadere regel ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaal maatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021-A.
2. Instemmen met het inzetten van € 12.500
voor de publiciteitscampagne cultuur.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Collegevoorstel Pedagogische Beleidsmedewerker en Kwaliteitsversterking
VVE 2022 (649556)

1. Faciliteren van de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VVE per aanbieder.
2. Hierbij uit te gaan van 10 uur per doelgroepkind per jaar met een kostprijs van € 400 per
kind per jaar en dit te verwerken in het in
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oktober door het college vast te stellen
uurtarief VVE.
3. In te stemmen met het inzetten van een
“Kwaliteitsmedewerker uitvoering VE” voor
8 uur per week ten behoeve van het
versterken van de samenhangende integrale
aanpak VVE/peuteropvang.
4. Deze urenverhoging mee te nemen als een
verhoging met circa € 25.000 van de
jaarlijkse subsidie die Elker ontvangt voor de
uitvering van pedagogische coaching.
5. Invoeren van een kwaliteitsoverleg VVE.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

Collegevoorstel Jaarverslag 2020 NPG
(646687)

1. Kennisnemen van het jaarverslag 2020 van
Nationaal Programma Groningen.
2. Instemmen met aanbieding van dit jaarverslag aan de gemeenteraad door middel van
bijgevoegde raadsbrief.
Besluit
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020
en stemt in met de aanbieding van dit jaarverslag
2020 aan de gemeenteraad middels bijgevoegde
raadsbrief.

4

Collegevoorstel Nadere regels
subsidie armoedebeleid (530)

1. Vaststellen van de Nadere regels Subsidies
Armoede Midden-Groningen 2021.
2. Het subsidieplafond voor 2022 vaststellen op
€ 92.365 onder het voorbehoud dat de raad
dit budget beschikbaar stelt voor de
subsidies armoede in het jaar 2022.
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3. Vaststellen van het aanvraagformulier.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
5

Collegevoorstel Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten 1 juli tot 1 oktober 2021
(649426)

1. De beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten gemeente MiddenGroningen 1 juli tot 1 oktober 2021 (TONK 2)
vaststellen, waaronder de volgende verschillen ten opzichte van de eerder vastgestelde beleidsregel die gold tot 1 juli 2021:
• geen maximaal bedrag;
• afname inkomen door corona is
minstens 20% in plaats van 30%;
• toegekende TONK 1 leidt automatisch tot toekenning TONK 2.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

6

Collegevoorstel Besluit anticiperen op
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (647251)

1. Besluiten om de gemeentelijke vorderingen
van ouders die als gedupeerden zijn aangemerkt door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag en daardoor recht hebben
op het forfaitaire bedrag van € 30.000, kwijt
te schelden. Dit vooruitlopend op de
inwerkintreding van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen. De Belastingdienst/toeslagen toetst het recht op
compensatie voordat tot kwijtschelding kan
worden overgegaan. Het besluit treedt (met
terugwerkende kracht) in werking met
ingang van 1 juli 2021.
2. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen
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als het gaat om publieke vorderingen die
binnen de beoogde reikwijdte van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
vallen.
3. Besluiten om de gemeenteambtenaar belast
met de invordering van gemeentelijke
belastingen de kwijtschelding ambtshalve te
laten verlenen als het gaat om de publieke
vorderingen die binnen de beoogde
reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.
4. Besluiten om de gemeenteambtenaar die
belast is met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding van een
belastingaanslag aan een gedupeerde ouder
te laten verlenen bij een voor bezwaar
vatbare beschikking. Op deze beschikking is
Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen van overeenkomstige
toepassing.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
7

Kaderstellende notitie transitievisie
warmte (649581)

1. Instemmen om bijgevoegde oplegnotitie en
concept transitievisie warmte aan te bieden
aan de raad, ter behandeling in de raadscommissie van 9 september.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Collegevoorstel Ondertekenen convenant implementatie Wet Wijziging
Woonplaatsbeginsel (650795)

1. Instemmen met het convenant implementatie Wijziging Wet Woonplaatsbeginsel.
2. Wethouder Verschuren te machtigen voor
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het ondertekenen van het convenant namens
gemeente Midden-Groningen
(burgemeester).
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
Burgemeester Hoogendoorn machtigt wethouder
Verschuren voor de ondertekening van het
convenant namens de gemeente Midden-Groningen.
9

Collegevoorstel Verzoek om informatie handhaving door coöperatie de
Leine (648956)

1. Instemmen met bijgaande schriftelijke
reactie op het verzoek om informatie door
coöperatie de Leine.
Besluit
Het college stemt in met de schriftelijke reactie op
het verzoek om informatie door coöperatie de Leine.

10

Raadsvoorstel Aangepast Plan van
Aanpak Omgevingsvisie MiddenGroningen (70939)

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

11

Collegevoorstel Waarschuwingsbrief
agressie en geweld (648955)

1. Instemmen met bijgaande waarschuwingsbrief inzake agressie en geweld tegen een
medewerker.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande
waarschuwingsbrief met redactionele wijziging
onder mandaat van burgemeester Hoogendoorn.
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Raadsvoorstel Kredietaanvraag 2 NPG
(648997)
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1. Instemmen om bijgevoegd raadvoorstel
kredietaanvraag II NPG (projecten Moeders
van MG en Toekomstig cultureel erfgoed)
aan te bieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

13

Collegevoorstel Richtinggevend kader
vastgoed- en voorzieningenbeleid
(646744)

1. De kadernota “Richtinggevend kader vastgoed- en voorzieningenbeleid” aanbieden
aan de raad.
Besluit
Het college besluit wethouder Van Schie en
wethouder Drenth te mandateren om een
oplegnotitie vast te stellen. Het college besluit de
oplegnotitie en de kadernota “Richtinggevend kader
vast-goed- en voorzieningenbeleid” aan te bieden
aan de raad ter behandeling in de raadscommissie
van 9 september.

14

Collegevoorstel Kaderafspraken
Corporaties, huurdersorganisaties en
gemeente Midden-Groningen
(649898)

1. Instemmen met de 'Kaderafspraken gemeente Midden-Groningen'.
2. In de begroting 2022 eenmalig een bedrag
van € 35.000 op te nemen voor woningmarktonderzoek.
3. De burgemeester machtigt wethouder José
van Schie om namens de gemeente de
kaderafspraken te ondertekenen.
Besluit
Het college stemt in met de 'Kaderafspraken
gemeen-te Midden-Groningen' met redactionele
wijziging onder mandaat van wethouder van Schie.
Het college besluit ten aanzien van beslispunt 2
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conform voorstel.
Burgemeester Hoogendoorn machtigt wethouder van
Schie om namens de gemeente de kaderafspraken te
ondertekenen.
15

Raadsbrief stand van zaken versterking 30 juni 2021 (7743)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over
stand van zaken versterking.
2. De raadsbrief versturen naar de raad.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder van Schie en besluit deze aan te bieden
aan de raad.

16

Collegevoorstel invordering dwangsom verlichting Windpark N33 en
opleggen nieuwe last onder dwangsom (2958)

1. Over te gaan tot invordering van de aan RWE
Windpower Netherlands B.V. en Wind-park
Vermeer BV opgelegde dwangsommen,
wegens het niet voldoen aan de daarbij
opgelegde last om de verlichting van Windpark N33 in overeenstemming met het
Inpassingsplan Windpark N33 te brengen;
2. Aan RWE Windpower Netherlands en
Windpark Vermeer BV, ieder afzonderlijk,
een nieuwe last onder dwangsom opleggen,
wegens het niet voldoen aan de eerder
opgelegde last om de verlichting van
Windpark N33 in overeenstemming te
brengen met het Inpassingsplan
Windpark N33;
3. In de lastgeving te bepalen dat binnen een
week de overtreding moet zijn beëindigd en
indien daaraan geen gevolg wordt gegeven
een dwangsom is verschuldigd van € 20.000,voor elke dag dat de overtreding niet is
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beëindigd, tot een maximum van €
400.000,- (20X);
4. De Omgevingsdienst Groningen te mandateren tot uitvoering van de genoemde beslispunten over te gaan.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
stemt in met het informeren van de raad middels
bijgevoegde raadsbrief met redactionele wijziging.
17

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

18
19

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

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

20

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.

21
22

23

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.
-

Het college besluit de memo “zienswijze
Groningenveld 2021-2022” vast te stellen en
aan te bieden aan de raad.
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24

Het vaststellen van de besluitenlijst

25

Sluiting
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Het college besluit de gewijzigde
portefeuilleverdeling vast te stellen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

