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1

Onderwerp

Collegevoorstel Aanwijzingsbesluit
Archief Bewaarplaats MiddenGroningen 2021 (660713)

Advies/Beslispunten

1. Aanwijzen als Archiefbewaarplaats van de
gemeente Midden-Groningen de archiefruimten in het perceel:
Huis van Cultuur en Bestuur
Gorecht-Oost 157 te Hoogezand.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Collegevoorstel Ensia verantwoording
2020 inzake informatiebeveiliging
(649990)

1. Kennis te nemen van de ENSIA methodiek
voor verantwoording op het gebied van
informatiebeveiliging.
2. Kennis te nemen van het resultaat van de
Digid audits.
3. Kennis te nemen van het resultaat van de
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Suwinet audit.
4. De ‘Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake
Informatiebeveiliging Digid en Suwinet' vast
te stellen.
5. Het ‘verbeterplan Suwinet 2020 MiddenGroningen’ vast te stellen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
3

Raadsbrief Walstraschool voortgang
(662167)

1. Kennisnemen van raadsbrief en akkoord gaan
met verzending naar de raad.
Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief en besluit
deze aan te bieden aan de raad.

4

Raadsbrief Ontwerp bestemmingsplan
Eiland Buitenlust Sappemeer
(656135)

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief en
deze aan te bieden aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief en besluit
deze aan te bieden aan de raad.

5

Collegevoorstel subsidie Stichting De
Toverboom (662079)

1. Kennisnemen van het beleidsplan van
stichting de Toverboom;
2. Een deel van de activiteiten uit het
beleidsplan van de Toverboom (zie
onderstaand voorstel) te financieren in de
vorm van een tweejarige pilot voor een
bedrag van 100.000 euro per jaar.
3. De kosten te dekken uit het Zorg in Natura
budget jeugd.
4. De middelen voor de subsidie 2021, 2022 en
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2023 beschikbaar stellen door middel van
een administratieve begrotingswijziging (zie
financiële paragraaf van dit voorstel).
5. Instemmen met bijgaande
subsidiebeschikking aan stichting de
Toverboom.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
6

Raadsbrief zorgen om ontstane sfeer
ondernemers bungalowpark De Leine
(661092)

1. Instemmen met de beantwoording
schriftelijke vragen D66 inzake zorgen om
ontstane sfeer ondernemers en bungalowpark De Leine.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder De Jong en besluit deze aan te bieden
aan de raad.

7

Collegevoorstel verzoek handhaving
geluidshinder Windpark N33 (655222)

1. Het verzoek tot handhaving af te wijzen.
2. In te stemmen met afhandeling door de
Omgevingsdienst, conform het verleende
mandaat.
3. De juridische mogelijkheden te onderzoeken
om de verleende vergunningen voor het
windpark aan te passen en hierin maatwerkvoorschriften voor het geluid op te nemen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
besluit de raad te informeren middels een
raadsbrief.
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Collegevoorstel Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen Assen (647193)
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1. De Verstedelijkingsstrategie Regio
Groningen-Assen voor kennisgeving aan te
nemen;
2. De Verstedelijkingsstrategie Regio
Groningen-Assen te benutten bij de lopende
gesprekken tussen Rijk en regio om te
komen tot een Verstedelijkingsakkoord om
de woningbouw te versnellen.
3. De Raad over deze inzet via bijgevoegde
strategie en raadsbrief nader te informeren
en ook mondeling toe te lichten.
4. Zodra er afspraken tussen Rijk en regio
gemaakt zijn, de gemeenteraad daarover
informeren net zoals dat dan ook voor de
andere betrokken Raden, Provinciale Staten
en Tweede Kamer zal geschieden.
5. In te stemmen met de getrapte communicatieaanpak zoals verwoord onder punt 9.
6. Op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op de memo
verstedelijkingsstrategie en woonvisie op
basis van artikel 10, lid 2, conform de onder
argumenten weergegeven onderbouwing.

Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
stemt in met bijgevoegde raadsbrief en besluit deze
aan te bieden aan de raad.
9

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

10

Raad (terugblik en vooruitblik)

-
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11

Stand van zaken Corona-team

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

12

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.

13

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

14

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

-

15

Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

-

-

-

Het college ziet af van het opleggen van een
derde last onder dwangsom aan de
ontwikkelaars van windpark n33 vanwege
concreet zicht op legalisering door wijziging
van het inpassingsplan en besluit de
ontwikkelaars daarover te informeren.
Het college besluit burgemeester
Hoogendoorn te mandateren voor het
informeren van de raad middels een
raadsbrief over de provinciale afstemming
met betrekking tot noodopvang van
afghaanse vluchtelingen.
Het college mandateert wethouder de Jong
en burgemeester Hoogendoorn om het
gemeentebestuur van Groningen schriftelijk
te adviseren om van het plan voor Skaeve
Huse af te zien. Het college besluit een
afschrift van de brief te verstrekken aan de
raad.
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Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

