
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 18 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 

E. Drenth, wethouder 

P. van der Wel, plv. secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, plv. directiesecretaris 

 

Afwezig: 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1. Collegevoorstel afhandeling bezwaar 

De Rietzoom tegen verkeersbesluit 

Meerbrugweg  (107005) 

1. Besluiten het advies van de Commissie 

voor bezwaarschriften over te nemen: 

• het bezwaar tegen het besluit van 

29 april 2021 ontvankelijk te 

verklaren; 

• het bezwaar tegen het besluit van 

29 april 2021 gegrond te verklaren 

voor wat betreft het bezwaar ten 

aanzien van het gebruik van de 

brug als calamiteitenroute, het 

bezwaar jegens de slecht 

zichtbare paaltjes en het bezwaar 

inzake de verstrekking van de 

adviesdocumenten van de politie. 

De overige bezwaargronden tegen 

het besluit van 29 april 2021 
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ongegrond te verklaren. 

• het bestreden besluit met toepas-

sing van artikel 6:22 van de Awb 

in stand te laten, met herstel van 

het zorgvuldigheidsgebrek inzake 

het breedte onderzoek van alle 

ambulances ter plaatse en met 

herstel van het motiveringsgebrek 

ten aanzien van de gekozen 

paaltjes. 

 

2. Besluiten de palen ongeveer 10cm naar de 

buitenzijde van rijbaan te verplaatsen. 

3. Bijgevoegde beschikking (besluit op 

bezwaar) versturen aan belanghebbende.  

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Regelgeving Leerling-

envervoer 2022 (757326) 

1. De Beleidsregels bekostiging leerlingen-

vervoer gemeente Midden-Groningen 2022 

vast te stellen. 

2. Het aanvraagformulier leerlingenvervoer 

schooljaar 2022-2023 vast te stellen. 

3. De Verordening bekostiging leerlingen-

vervoer gemeente Midden-Groningen 2022 

ter besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Rekenkameronder-

zoek Duurzaamheid Versie College 

(782105) 

1. Instemmen met de bijgevoegde bestuur-

lijke reactie op het rekenkameronder-

zoek quickscan Duurzaamheid. 
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Besluit  

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging.  

 

4 Raadsvoorstel Vaststelling bestem-

mingsplan Muntendam Tolweg, fase 2  

(655302) 

1. Instemmen met het ter vaststelling aan-

bieden van het bestemmingsplan Munten-

dam, Tolweg Fase 2 aan de gemeente-

raad middels bijgevoegd raadsvoorstel 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redac-

tionele wijziging onder mandaat van wethouder 

De Jong. 

 

 

5 Collegevoorstel Economische over-

dracht gronden afronding Gouden 

Driehoek  (67388) 

1. Kennis te nemen van de economische 

overdracht van het door de gemeente 

aangekochte perceel van 5,34 ha ter 

afronding van het bedrijventerrein De 

Gouden Driehoek aan de Ontwikkelings-

maatschappij De Gouden Driehoek BV. 

2. De raad te informeren over deze over-

dracht. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

6 Collegevoorstel Stand van zaken 

Herstructurering Gorecht-West en 

kredietaanvraag fase 5  (692662) 

1. Kennis nemen van het (Door)startdocu-

ment Project herstructurering Gorecht - 

West dd. 22 december 2022; 

2. Kennis nemen van de Evaluatie Gorecht-

West fase 3 Lefier en Gemeente (dec. 

2022); 
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3. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeente-

wet geheimhouding op te leggen op 

Bijlage investeringsraming Gorecht-West 

fase 5 op basis van artikel 10 lid 2 b. en g. 

Wob conform de onder argumenten 

weergegeven onderbouwing. 

4. De Raad voorstellen de geheimhouding op 

Bijlage investeringsraming Gorecht-West 

fase 5 te bekrachtigen in de eerstvolgen-

de raadsvergadering na uw besluit. 

5. De Raad voorstellen een netto krediet van 

€ 3.346.800 beschikbaar te stellen ten 

behoeve van de uitvoering van de 

herstructurering Gorecht-West fase 5. Dit 

is het saldo van € 4.093.300 voor de 

uitvoering van Fase 5 herstructurering 

Gorecht-West minus € 746.500 aan te 

ontvangen investeringsbijdragen overeen-

komstig de bijlage en de toelichting in de 

financiële paragraaf. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redac-

tionele wijziging onder mandaat van wethouder 

Van Schie. 
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7 Collegevoorstel Ruimtelijk perspec-

tief A7-corridor met Groningen  

(783858) 

1. Het Ruimtelijk perspectief A7-corridor 

vaststellen als inspiratiedocument en als 

onderlegger voor de ruimtelijk econo-

mische samenwerking met de gemeente 

Groningen. 

2. In stemmen met bijgaande raadsbrief. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

8 Collegevoorstel en raadsbrief uitkom-

sten evaluatie startorganisatie 

(648091). 

 

1. Het college neemt kennis van de uitkom-

sten van de evaluatie van de startorgani-

satie. 

2. Het college herkent zich in de hoofdlijnen 

van de uitkomsten van de evaluatie. 

3. Het college stemt in met het uitwerken 

van de gegeven adviezen in een uitvoe-

ringsplan. 

4. Het college stemt in met de raadsbrief 

over de uitkomsten van de evaluatie van 

de startorganisatie. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 

 

9 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

10 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

11 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  
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12 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.  

 

13 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

14 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- 

16 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

17 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 januari  2022, 

 

 

 

 

     
   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

P. van der Wel 

Loco-secretaris 
 

 

 


