BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 27 mei 2020
1.

Motie Praten als brugman
Het college besluit de brief aan de raad over de uitvoering van de motie Praten
als brugman vast te stellen.

2.

Voorkeursalternatief voor regioadvies ‘Net op Zee ten Noorden van de
Waddeneilanden’
Het college besluit:
1.

voor het regioadvies de ondergrondse kabeltracés naar
hoogspanningsstation Eemshaven aan te merken als voorkeursalternatief
voor de aansluiting van het windpark Ten Noorden van de
Waddeneilanden;

2.

de brief aan de raad over het voorkeursalternatief voor het regioadvies
‘Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden’ vast te stellen.

3.

Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 Groninger Archieven
(wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 van de Groninger
Archieven;

2.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2021 van de Groninger Archieven;

3.

die visie met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 van de Groninger
Archieven voor te leggen aan de raad;

4.

de brief aan de raad vast te stellen;

5.

het bestuur van de Groninger Archieven schriftelijk in kennis te stellen
van het besluit van de raad.

4.

Benoeming lid raad van toezicht Openbaar Onderwijs Groningen juni 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen mevrouw J. Meins te benoemen als lid van de raad
van toezicht voor Openbaar Onderwijs Groningen, te weten voor de
periode van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024;

2.
5.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Herbenoeming vier leden RvT Stichting Marenland juni 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de heer W. Eijzenga op voordracht van de raad van toezicht en met
terugwerkende kracht te herbenoemen tot lid van de Raad van
toezicht van Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste

termijn, te weten voor de periode van 16 april 2020 tot 16 april
2024;
II.

de heer E. Groot op voordracht van de GMR en met terugwerkende
kracht te herbenoemen tot lid van de raad van toezicht van
Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste termijn, te
weten voor de periode van 16 april 2020 tot 16 april 2024;

III.

de heer J. Riddersma op voordracht van de GMR en met
terugwerkende kracht te herbenoemen tot lid van de raad van
toezicht van Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste
termijn, te weten voor de periode van 16 april 2020 tot 16 april
2023;

IV.

de heer F. Vinke op voordracht van de GMR en met terugwerkende
kracht te herbenoemen tot lid van de raad van toezicht van
Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste termijn, te
weten voor de periode van 16 april 2020 tot 16 april 2023;

2.
6.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PVV over Opvang
'vluchtelingenkinderen' van Lesbos
Het college besluit de beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PVV over
Opvang 'vluchtelingenkinderen' van Lesbos vast te stellen.

7.

Ontwerpbegroting 2021 Noordelijk Belastingkantoor (zienswijze)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2021 van het Noordelijk Belastingkantoor;

2.

die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad en
daarbij aan te geven dat instemming met de begroting van het Noordelijk
Belastingkantoor leidt tot een voorbeslag op de gemeentelijke begroting
2021 van 55 duizend euro;

3.

de brief aan de raad over de ontwerpbegroting 2021 van het Noordelijk
Belastingkantoor vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook
voor redactie;

4.

het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor schriftelijk in kennis te
stellen van het besluit van de raad.

8.

Update Meerjarenprogramma Sport en Bewegen
Het college besluit de brief aan de raad Update Meerjarenprogramma Sport en
Bewegen vast te stellen.
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9.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD over het doodschieten van vossen
in onze gemeente
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de
Partij voor de Dieren over het doodschieten van vossen in onze gemeente vast
te stellen.

10.

Windverkenning verdiepend onderzoek
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de voorlopige uitkomsten van de windverkenning,
zoals vervat in het magazine 'uitkomsten verkenning windenergie
Westpoort en Roodehaan/Stainkoel'n', een uitgave van het Windplatform;

2.

tot uitvoering van verdiepend onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling
van grootschalige windenergie op reeds aangewezen zoeklocaties
Westpoort en/of Roodehaan/Stainkoel'n;

3.

de brief aan de raad over windverkenning vast te stellen.
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