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Nr
1

Onderwerp

Collegevoorstel Besluit tot verhoging
subsidie batch 1.588 (648448)

Advies/Beslispunten

1. Besluit tot wijziging van het subsidiebesluit
d.d. 19 november 2019 voor het adres
Graauwedijk 27 in Overschild van de subsidie
op basis van de subsidieverordening batch
1.588 versterkingsoperatie in de gemeente
Midden-Groningen 2019 op grond van artikel
14 (hardheidsclausule) met het in de nota
genoemd bedrag.
2. Besluit tot wijziging van het subsidiebesluit
d.d. 23 november 2021 voor het adres
Graauwedijk 49 in Overschild van de subsidie
op basis van de subsidieverordening batch
1.588 versterkingsoperatie in de gemeente
Midden-Groningen 2019 op grond van artikel
14 (hardheidsclausule) met het in de nota
genoemd bedrag.
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3. Vaststellen van de twee wijzigingsbesluiten
waarmee de betrokkenen worden geïnformeerd.
4. Besluit Roelof Schuiling als lid van de
directie te mandateren de wijzigingsbesluiten namens het college te tekenen en de
verzenden.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en locoburgemeester Drenth mandateert dhr Schuiling om
de wijzigingsbesluiten namens het college te
tekenen en te verzenden.
2

Collegevoorstel uitwisseling WOZ
gegevens met IMG (656814)

1. Besluit om gegevens die de gemeente in het
kader van de Wet WOZ verzamelt, via een
zogeheten ‘Stuf-tax’ bestand uit te wisselen
met het Instituut Mijnbouwschade
Groningen.
2. Besluit de medewerkers belast met het
aanmaken van dit bestand uitsluitend voor
de uitvoering van beslispunt 1 ontheffing te
verlenen van de geheimhoudingsplicht op
basis van het derde lid van artikel 67 AWR.
3. Het besluit uit beslispunt 2 bekend te maken
door toezending aan de betreffende
medewerkers.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

4

Raad (terugblik en vooruitblik)

-
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5

Stand van zaken Corona-team

-

6

Stand van zaken gevolgen gaswinning

-

7

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

10

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

11

Sluiting

-

8

9

De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 augustus 2021,

E. Drenth
Loco-Burgemeester

T. van de Poel
Loco-Secretaris

