
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

            

  

 

Datum: 4 januari 2022 Opsteller: Lianna Bogema 

Zaak: 2022/ Mailadres: lianna.bogema@midden-groningen.nl 

 

  

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

D. de Jong, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, plv. directiesecretaris 

 

Afwezig: 

E. Drenth, wethouder 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel samenstelling hoofd-

stembureau Midden-Groningen raads-

periode 2022 - 2026  (692951) 

1. Het hoofdstembureau voor de raadsperiode 

2022 – 2026 volgens opsomming samen te 

stellen. 

2. De plaatsvervangend voorzitter en de andere 

leden, alsmede de drie plaatsvervangende 

leden, door burgemeester en wethouders te 

benoemen. 

3. De benoemingen te laten gelden voor een 

periode van vier kalenderjaren, tot het 

moment waarop de eerstvolgende reguliere 

gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvin-

den. 

4. Het college besluit d.d. 17 april 2018 met 

onderwerp samenstelling hoofdstembureau 

2018 t/m 2021, per datum nieuw besluit in 
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te trekken. Ontslag te verlenen aan de leden 

en plaatsvervangende leden van het hoofd-

stembureau 2018 - 2021. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Privacy Protocol 

Ondermijning Midden-Groningen  

(681806) 

1. Het Privacy protocol ondermijning vaststel-

len 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

3 Collegevoorstel International 

Welcome Centre North wordt 

Stichting  (758670) 

1. Vaststellen van een nieuw bedrijfsplan van 

International Welcome Centre North (bijlage 

1). 

2. Samenwerking met het International Wel-

come Centre North (IWCN) voortzetten, 

waarbij het IWCN verder gaat als stichting 

IWCN. Onder voorbehoud van de verdere 

besluitvorming van de overige stakeholders. 

3. Burgemeester en wethouders van gemeente 

Groningen mandateren voor het verrichten 

van de inschrijving van internationals, die 

zich in de gemeente Midden-Groningen wil-

len vestigen, in de basisregistratie personen 

(BRP). 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Collegevoorstel Hoogezand-Noord 2e 

NPG aanvraag  (762090) 

1. Instemmen met de indiening van de aan-

vraag Herstructurering Hoogezand Noord 

fase 1.2 bij het NPG voor een bedrag van 6,5 

mln. Euro. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 

 

5 Collegevoorstel Annex op convenant 

batch 1588  (778958) 

1. In te stemmen met het annex op het conve-

nant batch 1588; 

2. Wethouder Van Schie te mandateren om 

namens het college dit annex te onderteke-

nen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

Burgemeester Hoogendoorn verleent een volmacht 

aan wethouder van Schie voor de ondertekening van 

de annex op het convenant namens de gemeente.  

 

6 Raadsbrief schriftelijke vragen van 

Gemeentebelangen over sociale 

woningbouw  (749485) 

1. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief. 

en besluiten deze aan te bieden aan de 

raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

9 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn en secretaris Mulder 

informeren het college over de stand van zaken 

Corona-team.  

 

10 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder van Schie informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning.  



   

 Pagina: 4 van 4 

 Datum: 4 januari 2022 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het college 

over de stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

11 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

12 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2021 

De perslijst en activiteitenlijst wordt doorgenomen.  

13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- 

14 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

15 Sluiting  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 januari 2022, 

 

   

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 
 

 

 


