BESLUITENLIJST
Vergadering college van B&W

Datum:

24 augustus 2021

Opsteller:

Lianna Bogema

Zaak:

2021/

Mailadres:

lianna.bogema@midden-groningen.nl

Aanwezig:
A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter
J.C.M. van Schie, wethouder
P. Verschuren, wethouder
David de Jong, wethouder
E. Drenth, wethouder
H.J.W. Mulder, secretaris

Verslaglegging: L. Bogema, plv. directiesecretaris
Afwezig:

Nr

Onderwerp

1

Collegeplan Beheerplan IBA 20212025 (7664)

Advies/Beslispunten
1. In te stemmen met het beheerplan IBA’s
2021-2025.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel.
2

Collegevoorstel Pilot buurtgezinnen
(653034)

1. Voorstel om voor een periode van twee jaar
Buurtgezinnen in te zetten voor de
kwetsbare gezinnen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

Collegevoorstel Coronacompensatie
middelen Sociaal Domein
Maartcirculaire (6827)

1. Instemmen met het beschikbaar stellen van
€485.000,- euro van de middelen voor de
compensatie van de coronacrisis ten
behoeve van een extra impuls aanpak "Eén
tegen Eenzaamheid", extra aandacht
mantelzorgers en de aanpak van de huidige
wachtlijsten sociale teams inclusief
onderzoek;
2. Kennisnemen van de aanpak “Jeugd aan
zet”;
3. Kennisnemen van de aanpak Make a Move –
Actieprogramma Maatschappelijke diensttijd
(MDT);
4. De raad met bijgaande brief informeren over
uw besluit;
5. De budgettaire consequenties van dit
voorstel verwerken in de eerstvolgende
bijstelling van de begroting (conform de in
de financiële paragraaf opgenomen
begrotingswijziging).
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Besluit
Het college besluit inzake de beslispunten 1 tot en
met 3 en 5 conform voorstel. Het college besluit de
raad te informeren in de periodieke raadsbrief
sociaal domein.
4

Collegevoorstel Convenant MDA ++
(649554)

1. Instemmen met het convenant MDA++ m.b.t.
huiselijk geweld en kindermishandeling
Groninger gemeenten;
2. Volmacht verlenen aan wethouder
Verschuren voor het ondertekenen van het
convenant MDA++ namens de gemeente
Midden-Groningen (burgemeester).
Besluit
Het college besluit conform voorstel. De
burgemeester verleent een volmacht aan wethouder
Verschuren voor de ondertekening van het
convenant.

5

Collegevoorstel Formalisering
Financiële situatie Noord Nederlands
Tram en Trein Museum (6975)

1. Instemmen met het formaliseren van de
financiële relatie met het Noord Nederlands
Tram en Trein Museum;
2. De voorgestelde afspraken schriftelijk
vastleggen en verwerken in de
gemeentebegroting;
3. De rente die in de periode 2014 tot 2021
niet in rekening is gebracht, wordt niet
alsnog geïnd.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel.
6

Collegevoorstel Intern Controle Plan
(ICP) 2021 (650057)

1. Vaststellen van het intern controle plan
(ICP) 2021.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
7

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

8

Raad (terugblik en vooruitblik)

-

9

Stand van zaken Corona-team

De burgemeester en gemeentescretaris Informeren
het college over de stand van zaken Corona-team.

10

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken gaswinning.
Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken NPG.

11

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

12

Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021

Het college neemt kennis van de besluitenlijsten van
weken 28 tot en met 33.
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13

Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

-

14

Het vaststellen van de besluitenlijst

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

15

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021,

A. Hoogendoorn

H.J.W. Mulder

Burgemeester

Secretaris

