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1

Onderwerp

Collegevoorstel vaststelling adressenlijst verpauperde panden (657010)

Advies/Beslispunten

1. Het onder geheimhouding vaststellen van de
lijst met adressen van de in kaart gebrachte
verpauperde panden in de gemeente
Midden-Groningen op grond van artikel 55 lid
1 Gemeentewet, voor een periode van 15
jaar

Besluit
Het college besluit conform voorstel.
Het college mandateert wethouder van Schie de
raad te informeren over het proces en de voortgang
van het project middels een raadsbrief.
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Collegevoorstel Jaarstukken
Fraeylemaborg 2020 (2713)
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1. Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van
Stichting Fraeylemaborg;
2. Het exploitatietekort aan te vullen middels
subsidieverlening ter hoogte van € 14.854;
3. De subsidieverlening te dekken uit de rijksmiddelen coronacompensatie 2021.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

3

Collegevoorstel Pilot
Gezinsondersteuning (667445)

1. Het college besluit kennis te nemen van de
evaluatie van de pilot gezinsondersteuning
en de pilot af sluiten.
2. Het college besluit om de dienst Gezinsondersteuning onderdeel te maken van het
ondersteuningsaanbod binnen de Wmo.
3. Instemmen met begrotingswijziging 2022BW201 Gezinsondersteuning.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Raadsbrief Harmoniseren Dorps- en
Wijkbudgetten (3112)

1. Instemmen om bijgevoegde raadsbrief over
harmoniseren dorp- en wijkbudgetten te
verzenden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief met redactionele
wijziging onder mandaat van wethouder van Schie te
verzenden aan de raad.
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Raadsbrief Schriftelijke vragen
College (art 33 RvO) Toeslagenaffaire
Midden-Groningen (694353)
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1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de SP en Fractie Henk Bos over
de toe-slagenaffaire in Midden-Groningen.

Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief met redactionele
wijziging onder mandaat van wethouder Verschuren
te verzenden aan de raad.
6

Collegevoorstel Programma en
Overzicht Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs 2022 (663393)

1. Het Programma en het Overzicht huisvesting
onderwijs 2022 vast te stellen.
2. Akkoord gaan met het aanbieden van bijgevoegde raadsbrief aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief te verzenden aan de
raad.

7

Collegevoorstel Kwalitatief Klanttevredenheidsonderzoek BWRI (650114)

1. Kennis te nemen van het kwalitatief
onderzoek naar de ervaringen van klanten
met BWRI.
2. In te stemmen met de collegereactie op het
advies van de ASD Sociaal Domein en deze te
versturen.
3. In te stemmen met de raadsbrief en deze te
versturen.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief te verzenden aan de
raad.
8

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen VVD Jakobskruiskruid
(661093)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van raadsbrief met bijlage invasieve
exoten en Jakobskruiskruid.
Besluit
Het college besluit conform voorstel en is akkoord
om bijgevoegde raadsbrief met redactionele
wijziging te verzenden aan de raad.

9

Lijst algemene uitnodigingen college

Er zijn geen algemene uitnodigingen.

10

Raad (terugblik en vooruitblik)

-

11

Stand van zaken Corona-team

De burgemeester informeert 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 gevolgen gaswinning.
Het college stemt in met de inzet ten aanzien van
het vaststellingsbesluit Groningerveld zoals
verwoord in de memo ‘Inzet besluitvorming college
Midden-Groningen t.a.v. beroepsprocedure op
vaststellingsbesluit Groningenveld 2021-2022.’
De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken NPG.
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De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

16

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

17

Sluiting

-

14

15

De pers- en activiteitenlijst wordt doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

