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Datum: 15 februari 2022 Opsteller: Lianna Bogema 
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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 

D.J. v.d. Poel, loco-secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsbrief Bestuurlijke evaluatie 

jaarwisseling  

(789689) 

Instemmen met bijgevoegde raadsbrief evaluatie 

jaarwisseling 2021-2022 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.  

 

2 Schriftelijke vragen art. 33 RvO, 

nachtelijke verlichting windmolens 

(795910) 

Instemmen met de beantwoording van de 

schriftelijke vragen van de fractie van de VVD 

over de verlichting van Windpark N33 

 

Besluit  

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder de Jong en besluit deze aan te bieden 
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aan de raad.  

 

3 Regio Deal en pilot Tijd voor Toekomst  

(797240) 

1. Instemmen met toevoegen extra budget van 
€65.650,- vanuit Regio Deal Oost-Groningen 
aan de pilot Tijd voor Toekomst (NPG); 

2. Het bijgevoegde ‘Besluit verhoging 
subsidieplafond van de nadere regels subsidie 
Pilot voor Toekomst voor schooljaar 2021-
2022’ vast te stellen; 

3. Instemmen met de verwerking van de 
budgettaire consequenties in de 
Voorjaarsnota 2022. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Beleidsregels bijzondere bijstand 

Midden-Groningen 2022  

(799328) 

De Beleidsregels bijzondere bijstand Midden-

Groningen 2022 vast te stellen 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college besluit dat de in 2020 opgelegde 

taakstelling op bijzondere bijstand gehandhaafd 

blijft en uit de maatregel bewindvoering moet 

worden gerealiseerd.  

 

5 Zienswijze initiatiefvoorstel 

armoedebeleid  

(804320) 

Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

initiatiefvoorstel armoedebeleid. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.   
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6 Verkeersonderzoek Hoofdstraat 

Noordbroek  

(100613) 

1. Kennisnemen en instemmen met de conclusie 
uit het verkeersonderzoek; 

2. De raad informeren met bijgesloten brief; 
3. Instemmen met het voorgenomen besluit 

“instellen geslotenverklaring voor 
vrachtverkeer, uitgezonderd 
bestemmingsverkeer, op de Hoofdstraat 
Noordbroek vanaf de Scheemderstraat tot 
Slochterstraat”. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. Het college 

stemt in met bijgevoegde raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.  

 

7 Schriftelijke vragen art. 33 RvO, 

hoorzitting geluidshinder Windpark N33  

(795905) 

In te stemmen met de beantwoording van de 

schriftelijke vragen van GemeenteBelangen over 

de vermelding van het aantal klachten tijdens de 

zitting van de bezwarencommissie 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder de Jong en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.  

 

8 Financiële ondersteuning Publiek 

Vervoer per 1 januari 2022  

(788815) 

1. Instemmen met toepassen van krimpoptie per 
01-01-2022 voor Wmo vervoer. Het 
percentage krimp wordt per perceel bepaald 
op het aantal gedeclareerde kilometers jaar 
2019 in vergelijking met 2021. 

2. Instemmen met toepassen van 
fluctuatieschema op het Wmo/Hub vervoer 
conform bijlage per 01-01-2022. De uitvoering 
van het percentage van de maandelijkse 
fluctuatie wordt bepaald op het aantal 
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declarabele kilometers referentiemaand 2019 
per gemeente t.o.v. het aantal gedeclareerde 
kilometers maand 2022. 

3. Instemmen met het toekennen van een 
beschikbaarheidstoelage vanaf de zesde 
school/werkdag na afkondiging van een 
landelijke/regionale lockdown of plaatselijke 
sluiting scholen (zoals opgenomen in het 
addendum). 

4. Instemmen met het aangaan van het 
addendum 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

9 Zienswijze op Notitie reikwijdte en 

detailniveau windturbinebepalingen 

(805361) 

 

Een zienswijze in te dienen op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 
Windturbinebepalingen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging onder mandaat van 
wethouder de Jong.  
 

10 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

11 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

12 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  

 

13 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.  

 

14 Rondje ervaringen delen wijken en De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  
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dorpen 

15 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

16 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

17 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

18 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022, 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

D.J. v.d. Poel 

Secretaris 
 

 

 


