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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: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststelling agenda Wethouder Verschuren heeft het collegevoorstel 

zonnepark Evenreiten  (94506) teruggenomen.  

 

1 Collegevoorstel Machtiging Regionaal 

Mobiliteitsteam  (779607) 

1. Het college van Burgemeester en Wet-

houders van de gemeente Groningen te 

machtigen om de kosten voor de 

voorzieningen conform artikel 19, 20 en 

21 van de Tijdelijke regeling aanvullende 

crisisdienstverlening COVID-19 in reke-

ning te brengen bij de kassier van het 

UWV. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Raadsvoorstel Decembercirculaire 

2021  (785734) 

 Instemmen met het raadsvoorstel 

decembercirculaire 2021 inhoudende:  
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1. Kennis te nemen van de financiële con-

sequenties van de decembercirculaire 

2021; 

2. De financiële consequenties voor 2021 te 

betrekken bij de jaarrekening 2021; 

3. De financiële consequenties voor de jaren 

2022 t/m 2025 te betrekken bij de 

behandeling van de Voorjaarsnota 2022; 

4. De begrotingswijziging 2022-007 zoals op-

genomen in de financiële paragraaf vast 

te stellen. 

en deze ter besluitvorming aan te bieden aan de 

raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

3 Raadsvoorstel Vervolg vlekkenplan 

Muntendam en bekrachtiging 

oplegging geheimhouding bijlage 

financieel vlekkenplan Muntendam  

(757674) 

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeente-

wet geheimhouding op te leggen op de 

bijlage Financiële samenvatting centrum-

ontwikkeling Muntendam, behorende bij 

raadsvoorstel 757674 (Vervolg op vlek-

kenplan centrum Muntendam) op basis van 

artikel 10 lid 2b Wob conform de onder 

argumenten weergegeven onderbouwing. 

2. In te stemmen met raadsvoorstel 757674 

bekrachtiging oplegging geheimhouding 

bijlage Financiële samenvatting centrum-

ontwikkeling Muntendam, behorende bij 

raadsvoorstel 757674 (Vervolg op vlek-

kenplan centrum Muntendam) en deze ter 

besluitvorming aan te bieden aan de raad. 

3. In te stemmen met het raadsvoorstel 

757674 “Vervolg op vlekkenplan centrum 

Muntendam” en deze ter besluitvorming 
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aan te bieden aan de raad.  

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel Managementletter 

2021  (765682) 

1. Kennisnemen van de door de accountant 

uitgebrachte managementletter 2021. 

2. Instemmen met de bijgevoegde 

raadsbrief. 

3. De managementletter 2021 en de daarbij 

behorende raadsbrief agenderen voor de 

auditcommissie van 8 februari 2022. 

4. De managementletter 2021 en de daarbij 

behorende raadsbrief na bespreking in de 

auditcommissie ter informatie zenden 

naar de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Collegevoorstel Instemmen met 

reacties op viertal internetconsulta-

ties  (789496) 

 

1. In te stemmen met de reacties op de 

internetconsultaties zoals afgestemd in 

het VOG van 24 januari 2022. 

2. Gedeputeerde Staten van Groningen te 

mandateren om namens het college de 

reacties in te dienen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redac-

tionele wijziging onder mandaat van wethouder 

Van Schie.  

6 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  
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7 Raad (terugblik en vooruitblik) - Het college stemt in met de raadsbrief 

“Toelichting zoeklocaties 3, 4 en 5 ten 

behoeve van KC Kropswolde / Meerwijck” 

en besluit deze aan te bieden aan de 

raad.  

 

8 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  

 

9 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.  

 

10 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

11 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

13 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

14 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van  25 januari 2022, 

 

    

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 


