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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 Vaststellling agenda Wethouder van Schie heeft het voorstel Voortgang 

ontwikkelingen (793920) snel internet 

teruggenomen. 

 

1 Werkinstructie voor de medewerker 

leerplicht/ RMC  

(2019-760400) 

 

Vaststellen van de werkinstructie voor de 

medewerkers leerplicht en de RMC-medewerkers 

2022 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Beantwoording schriftelijke vragen RvO 

art. 33 inzake zwemlessen tijdens 

Corona  

(787885) 

Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met de 

beantwoording van de schriftelijke vragen van 

Gemeentebelangen Midden-Groningen over het 

controleren van coronatoegangsbewijzen bij 

zwemlessen en besluiten deze aan te bieden aan 
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de raad.  

 

Besluit  

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.  

 

3 Afsluiting krediet Kielzog fase 2   

(34312) 

1. In te stemmen met het afsluiten van het 

uitvoeringskrediet fase 2 Kielzog 

2. De raad hierover te informeren middels 

bijgaande raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Vaststellen stembureaus voor 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022  

(786430) 

1. Instemmen met de aanwijzing van 32 

stemlokalen waarin een stembureau wordt 

ingericht voor de komende 

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 

2022. 

2. Instemmen met de aanwijzing van 4 

stemlokalen waarin een stembureau wordt 

gevestigd voor de komende 

Gemeenteraadsverkiezingen om vervroegd te 

stemmen op 14 en 15 maart 2022. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

5 Besluit tot coördinatie van de 

procedures voor de uitbreiding van 

Trafostation Meeden 

(800281) 

Instemmen om het besluit tot coördinatie van 

procedures voor de uitbreiding van Trafostation 

Meeden ter vaststelling aan te bieden aan de 

raad. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

6 Besluit op bezwaar lasten onder 

dwangsom obstakelverlichting windpark 

N33  

(661529) 

1. De bezwaren tegen de besluiten van 1 juni 
2021 en van 8 juli 2021 ongegrond te 
verklaren; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te 
wijzen. 

Besluit 

Het college besluit bezwaarmakers ontvankelijk 

te verklaren in hun bezwaren. Het college besluit 

de bezwaarschriften tegen de besluiten van 1 juni 

2021 en van 8 juli 2021 ongegrond te verklaren en 

de bestreden besluiten, met aanpassing van de 

motivering conform het advies van de commissie 

bezwaarschriften, in stand te laten.  

Het college besluit het verzoek om 

proceskostenvergoeding af te wijzen.  

 

 

7 Zonnepark Evenreiten 1. De mogelijke realisatie van het zonnepark 

Evenreiten nader te onderzoeken   

2. In te stemmen met de beantwoording van de 

brief van de energiecoöperatie BreNeCo d.d. 

16 december 2021 inzake het zonnepark 

Evenreiten. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

8 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

9 Raad (terugblik en vooruitblik) - 
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10 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  

 

11 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.  

 

12 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

13 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

14 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

15 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

16 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022, 

        

    

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


