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1

Onderwerp

Collegevoorstel Kansrijk Opleiden
(702795)

Advies/Beslispunten

1. De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst ‘Kansrijk Opleiden arbeidsmarktregio
Groningen en Noord-Drenthe’ aan te gaan
(college).
2. Peter Verschuren, wethouder, volmacht te
verlenen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen (burgemeester).
3. De eigen bijdrage ad. € 160.859 te leveren
in de vorm van ureninzet van medewerkers
op het gebied van jobcoaching, accountmanagement en werkcoaching (college).
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Collegevoorstel Verhogen subsidieplafond armoedesubsidie (530)

1. Via het bijgevoegde besluit het subsidieplafond voor de subsidies armoede voor het
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jaar 2022 te verhogen van € 92.365 naar
€ 103.679.
2. De meerkosten van € 11.314 aan subsidies te
dekken uit de bestaande middelen van het
Meedoenfonds.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
3

Collegevoorstel Ombouwplan Wedeka
en wijzigingen Gemeenschappelijke
Regeling (744291)

1. Kennisnemen en instemmen met het ombouwscenario Wedeka (bijlage 6); de adviezen over governance (bijlage 1) en financiën
(bijlage 2) ; en de monitor (bijlage 3) over
de voortgang van het ombouwscenario.
2. Het ombouwscenario Wedeka ter kennisgeving aan de raad voorleggen en de raad de
mogelijkheid geven een zienswijze (bijlage
7) hierover kenbaar te maken.
3. Instemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven
(GR), na verkregen toestemming van de
gemeenteraad (bijlage 4 en bijlage 5).
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Informatiebeveiligingsbeleid 2022-2024 (653645)

1. Vaststellen Informatiebeveiligingsbeleid
Midden-Groningen 2022-2024.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Raadsvoorstel Herbenoeming Raad
van Toezicht Ultiem onderwijs miv
2022 (747396)

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming
aanbieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.
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6

Raadbrief Proces Beleidsplan Recreatie en Toerisme (100434)
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1. Instemmen met de inhoud van de raadsbrief.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van wethouder De Jong en besluit deze te verzenden naar de
raad.

7

Collegevoorstel Verlenen omgevingsvergunning voor 8 woningen Lefier De Weerterij (653682)

1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast
te stellen;
2. De omgevingsvergunning voor het bouwen
van 8 woningen met planidentificatienummer NL.IMRO.1952.ovsidweerterij02-va01,
ongewijzigd te verlenen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de
gronden waarop de omgevingsvergunning
betrekking heeft;
4. De raad te informeren middels bijgesloten
raadsbrief.
Besluit
Het college besluit conform voorstelen stemt in met
bijgevoegde raadsbrief met redactionele wijziging
onder mandaat van wethouder De Jong en
wethouder van Schie.

8

Lijst algemene uitnodigingen college

9
10

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

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.
De burgemeester en gemeentescretaris informeren
het college over de stand van zaken coronateam.
Het college neemt kennis van de memo gemeentelijke samenkomsten en besluit de nieuwjaarsbijeenkomst te annuleren vanwege de stijgende cijfers.
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11

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

12

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

15

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

16

Sluiting

-

13

14

De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.

De besluitenlijst is vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

