BESLUITENLIJST
Vergadering college van B&W

Datum:

9 november 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
D. de Jong, wethouder
E. Drenth, wethouder
T. van de Poel, plv. secretaris
Verslaglegging: L. Bogema, plv. directiesecretaris
Afwezig:
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Nr
1

Onderwerp

Collegevoorstel
beleidsuitgangspunten jaarwisseling
(698613)

Advies/Beslispunten

1. Instemmen om bijgaande raadsbrief
beleidsuitgangspunten jaarwisseling 20212022 aan te bieden bij de raad.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging en besluit deze te verzenden
aan de raad.

2

Collegevoorstel Evenementenbeleid
Midden-Groningen (2404)

1. Evenementenbeleid Midden-Groningen vast
te stellen;
2. Collectieve evenementenverzekering af te
sluiten.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel.
3

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Eiland Buitenlust
Sappemeer (656135)

1. Instemmen met het ter vaststelling
aanbieden van het Bestemmingsplan Eiland
Buitenlust Sappemeer aan de gemeenteraad
middels bijgevoegd raadsvoorstel.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Raadsvoorstel Financiële Verordening en Nota afschrijvingsmethodieken (701658)

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel aan te
bieden bij de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Raadsbrief schriftelijke vragen ex
artikel 33 RvO inzameling oud papier
door verenigingen (698609)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de VVD over de inzameling van
oud papier door verenigingen.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Verschuren en besluit deze te verzenden
aan de raad.

6

Raadsbrief Energiecooperatie
Eekerpolder (693622)

1. In te stemmen met de beantwoording van de
door de fractie van Gemeentebelangen
Midden-Groningen ingediende schriftelijke
vragen over de participatie in het zonnepark Eekerpolder.
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Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en
besluit deze te verzenden aan de raad.

7

Collegevoorstel Jaarverantwoording
Discriminatie Meldpunt Groningen
2020 inclusief werkgeverschap (3051)

1. Kennisnemen van het inhoudelijk en financieel jaarverslag van het Discriminatie
Meldpunt Groningen (DMG) en de Monitor
discriminatie 2020 Noord-Nederland,
inclusief de bijbehorende Registratie
Discriminatie 2020 Noord-Nederland en de
notitie bij de aanbiedingsbrief.
2. Besluiten met ingang van 2022 het product
ADV Versterkt af te nemen van DMG voor €
0,78 per inwoner, onder de opschortende
voorwaarde dat de gemeenteraad instemt
als bedoeld in beslispunt 3.
3. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen
met de budgettaire consequenties van dit
voorstel en verwerken conform begrotingswijziging 2022-103 antidiscriminatievoorziening (bijlage 13).
4. Instemmen met de actiepunten voor inclusief werkgeverschap.
5. Het Discriminatie Meldpunt Groningen informeren met de bijgevoegde brief.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging onder mandaat van
burgemeester Hoogendoorn ten aanzien van
bijgevoegd raadsvoorstel.
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Raadsvoorstel Harmonisatie Dorps- en
Wijkbudgetten (3112)
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1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over
harmonisatie van dorps- en wijkbudgetten
aan te bieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

9

Collegevoorstel subsidieregeling
gebouweneigenaren aardbevingsgebied blok B (703488)

1. Vaststellen van de Nadere regels subsidie
gebouweigenaren aardbevingsgebied als
tegemoetkoming voor niet-uitlegbare
verschillen met betrekking tot versterkingsmaatregelen.
2. Samenwerkingsverband Noord-Nederland te
mandateren om de regeling namens het
college uit te voeren door bijgevoegd
mandaatbesluit vast te stellen.
3. De kosten van € 5,82 miljoen te dekken
vanuit de specifieke uitkering voor Blok B en
deze budgettair neutrale begrotingswijziging mee te nemen in het voorstel aan de
raad ten behoeve van de Slotbegrotingswijziging 2021.
4. Kennis te nemen van bijgevoegde adressenlijst waarin de doelgroep is opgenomen
en hierop op grond van artikel 55, lid 1 van
de Gemeentewet, in samenhang met een
belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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Collegevoorstel Regelgeving Jeugd en
WMO 2022 (661524)
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1. Vaststellen van de Nadere regels Jeugd-hulp
gemeente Midden-Groningen 2022 en de
Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2022.
2. De Verordening Jeugdhulp gemeente
Midden-Groningen 2022 en de Verordening
Wet maatschappelijke ondersteuningen
gemeente Midden-Groningen 2022 ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. Instemmen met budgettaire mutaties en
deze in de eerstvolgende begrotingswijziging 2022 te verwerken.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

11

Collegevoorstel Intentieverklaring
bijdrage regionale hoofdfietsroute
Muntendam-Veendam (695989)

1. Instemmen met het afgeven van een
intentieverklaring voor een toekomstige
bijdrage aan het opwaarderen van de
regionale hoofdfietsroute MuntendamVeendam.
2. De intentieverklaring met bijgesloten brief
aan de provincie sturen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

12

Collegevoorstel Nationaal Programma
Onderwijs en Jeugdondersteuners
(680888)

1. Instemmen met voorgestelde verdeling van
middelen van het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) voor primair en voortgezet
onderwijs;
2. Instemmen met het inhoudelijk plan en
dekkingsplan voor Jeugdondersteuners in het
primair onderwijs en akkoord om dit verder
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uit te werken;
3. Instemmen met de verdeling van de
middelen en dat deze worden verwerkt in de
administratieve begrotingswijziging 2022BW502 voor 2022 en 2023;
4. Instemmen met de voorgestelde
uitvoeringsrichting voor het voortgezet
onderwijs en akkoord om dit verder uit te
werken;
5. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief en
verzenden aan raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
stemt in met bijgevoegde raadsbrief en besluit deze
te verzenden aan de raad.
13

Raadsvoorstel Begrotingswijziging
december 2021 (slotwijziging)
(701882)

1. Instemmen om bijgaan voorstel ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Drenth.

14

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

15
16

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

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken Corona-team.

17

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken gevolgen gaswinning.
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Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken NPG.
18

21

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

22

Sluiting

19

20

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De pers- en activiteitenlijst worden doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

T. van de Poel
Loco-Secretaris

