
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 22 februari 2022 Opsteller: Lianna Bogema 

Zaak: 2022/ Mailadres: lianna.bogema@midden-groningen.nl 

 

  

Aanwezig: 

J.C.M. van Schie, plv. voorzitter, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

D. de Jong, wethouder 

T. van de Poel, plv. secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Verordening 

kinderopvang op sociale indicatie  

(794689) 

1. De verordening Kinderopvang op sociale 

indicatie Midden-Groningen ter vaststel-

ling aanbieden aan de raad. 

2. Het bijgevoegde aanvraagformulier kin-

deropvang sociale indicatie vaststellen 

onder voorbehoud van vaststelling van de 

verordening door de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth.  
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2 Raadsvoorstel Laadvisie  (805022) 1. Instemmen om het raadsvoorstel Laadvisie 

Midden-Groningen aan de raad aan te 

bieden. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Verschuren.  

 

3 Raadsbrief Voortgang ontwikkeling 

snel internet  (793920) 

1. De Raad met bijgaande Raadsbrief en 

Persbericht te informeren over snel 

internet in ons buitengebied en in onze 

dorpskernen. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

en besluit deze aan te bieden aan de raad. Het 

college stemt in met bijgaand persbericht. 

 

 

4 Raadsbrief schriftelijke vragen LMG - 

kunstobjecten Kolham en 

Westerbroek  (788482) 

 

1. Instemmen met voorleggen van de 

raadsbrief aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

en besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

 

5 Collegevoorstel Torenstraat 

Zuidbroek  (795051) 

1. Besluiten het verzoek de Torenstraat 

Zuidbroek afsluiten voor vrachtverkeer af 

te wijzen. 

2. Informeren bewoners met bijgesloten 

conceptbrief. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. 

 

6 Raadsvoorstel Interne verbouwing St. 

Antonius in het Kindcentrum De 

Vosholen  (104399) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel 

over de Interne Verbouwing Sint Antonius 

in het kindcentrum Vosholen aan te 

bieden aan de raad. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

9 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

9 Stand van zaken Corona-team De stand van zaken Corona-team wordt gedeeld.  

 

10 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder van Schie informeert het college over 

de stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

11 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

12 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

Het college stemt in met de ter inzage legging van 

de ontwerp omgevingsvergunningen van  de 

zonneparken Buitenhuizen en Woudbloem.  

 

14 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
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15 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022, 

 

 

 

     

   

J.C.M. van Schie 

Loco-Burgemeester 

T. van de Poel 

Loco-Secretaris 
 

 

 


