
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 11 januari 2022 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2022/ Mailadres: els.jonker@midden-groningen.nl 

 

 

 

 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

D. de Jong, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Uitkomsten en vervolgonderzoek naar 

in- en uitbesteden van gemeentelijke 

taakgebieden (667127) 

1. Het college neemt kennis van de uitkomsten 

van het door Berenschot uitgevoerde 

onderzoek naar het mogelijk in- of uitbe-

steden van gemeentelijke taakgebieden. 

2. Het college geeft opdracht voor de taak-

gebieden Afval en Belastingen een verdie-

pend onderzoek te laten uitvoeren in de vorm 

van een business case. 

3. Het college stemt in met de raadsbrief over 

de uitkomsten van het door Berenschot 

uitgevoerde onderzoek naar het mogelijk in- 

of uitbesteden van gemeentelijke 

taakgebieden en het vervolgtraject. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsbrief met redactionele 

wijzigingen onder mandaat van burgemeester 

Hoogendoorn aan te bieden aan de raad. 

 

 

2 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

 

3 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

 

4 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  

 

 

5 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder van Schie informeert het college over 

de stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

 

6 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

7 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

8 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

Het college mandateert wethouder Drenth en de 

burgemeester verleent volmacht aan wethouder 

Drenth om te stemmen tijdens de algemene 

ledenvergadering van de VNG op 13 januari 2022. 

 

9 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
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10 Sluiting - 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022, 

 

 

 

   
   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 


