
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 1 februari 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 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsvoorstel Herbenoeming leden 

Raad van Toezicht Aletta Jacobscolle-

ge (796295) 

 

1. Instemmen om bijgevoegd voorstel aan te 

bieden aan de raad ter besluitvorming. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Collegevoorstel Taakstelling huisves-

ting statushouders 2021 (783085) 

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief over 

de taakstelling huisvesten vergunninghou-

ders. 

2. Instemmen met bijgaand persbericht over 

de taakstelling huisvesten vergunninghou-

ders. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 
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3 Raadsvoorstel Kredietaanvraag NPG 

dorps-/wijkplannen  (790122) 

1. In te stemmen om een krediet beschik-

baar te stellen ten bedrage van               

€ 7.500.00 voor het NPG- project Maken 

en realiseren van dorps/wijkplannen. 

2. In te stemmen met begrotingswijziging 

nummer 2022-10. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Van Schie.  

 

4 Collegevoorstel Wijziging Tarief 

gezinsondersteuning  (780302) 

1. De rij in tabel 1 (Tarieven Wmo) van bij-

lage 1 bij de Nadere regels Wet maat-

schappelijke ondersteuning gemeente 

Midden-Groningen 2022 over begeleiding 

gezinsondersteuning als volgt te wijzigen: 

het tarief ZIN per 1-1-2022 wordt € 41,88 

en het tarief PGB per 1-1-2022 wordt      € 

29,32. 

2. De wijziging onder 1 in werking te laten 

treden op de eerste dag na die van de 

bekendmaking daarvan met terugwer-

kende kracht tot 31 december 2021. 

3. De bijgevoegde publicatie Eerste wijzi-

ging van de Nadere regels Wet maat-

schappelijke ondersteuning gemeente 

Midden-Groningen 2022 vast te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Raadsbrief Bestemmingsplan Vosholen 

fase II  (764424) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

over het bestemmingsplan Vosholen fase II 

(deelplan 2). 
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Besluit 

Het college stemt in met de raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Van Schie en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.   

 

 

6 Collegevoorstel vaststelling subsidie 

Kwartier, Zorg en Welzijn  (697453) 

1. Kennisnemen van de jaarrekening en het 

jaarverslag 2020 van stichting Kwartier 

Zorg en Welzijn als verantwoording voor 

de subsidie 2020; 

2. Op basis van deze verantwoording de 

subsidie 2020 aan stichting Kwartier Zorg 

en Welzijn definitief vaststellen op  

€ 4.630.609,-; 

3. Stichting Kwartier Zorg en Welzijn 

informeren over uw besluit volgens 

bijgaande vaststellingsbeschikking. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

7 Collegevoorstel Verstrekken zelfs-

tests aan minima  (790507) 

1. Een bedrag van 15.000 euro beschikbaar 

te stellen voor coronazelftesten ten 

behoeve van minimagezinnen in de 

gemeente Midden-Groningen. 

2. De kosten hiervoor te dekken uit de 

coronacompensatiemiddelen. 

 

Besluit 

Het college besluit in afwachting van het rijks-

beleid eenmalig coronazelfstesten aan minima-

gezinnen in de gemeente Midden-Groningen 

beschikbaar te stellen op de daarvoor geëigende 

plekken en hiervoor een bedrag van 15.000 euro 
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beschikbaar te stellen. Het college besluit ten 

aanzien van beslispunt 2 conform voorstel.   

 

 

8 Raadsbrief beantwoorden vragen 

raadslid Henk Bos over MJVP en TwG  

(797260) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

met daarin de beantwoording van de 

vragen die door raadslid Henk Bos zijn 

gesteld aan het college over het MJVP en 

de TwG. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Van Schie en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.  

 

9 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

10 Raad (terugblik en vooruitblik) - Het college stemt in met de zienswijze op 

het initiatiefvoorstel gevolgen gaswinning 

en besluit deze aan te bieden aan de 

raad.  

 

11 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  

 

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 De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  
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dorpen 

14 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- Het college mandateert wethouder 

Verschuren voor de raadsbrief 

beantwoording aanvullende vragen 

Wedeka.  

 

16 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

17 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2022, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


