
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 1 maart 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 

0 Vaststellen agenda Wethouder Verschuren heeft het collegevoorstel 

Samenwerkingsovereenkomst Warmtenet  

(807128) teruggenomen.  

 

1 Collegevoorstel Tegemoetkoming 

planschade Boekhors Westerbroek  

(657211) 

1. Tegemoetkoming in planschade toe te 

kennen aan de heer en mevrouw X 

conform het collegevoorstel zaaknummer 

657467 ad. € 3.750, - vermeerderd met de 

wettelijke rente vanaf de dag waarop de 

aanvraag is ontvangen tot de dag van 

uitbetaling. 

2. Tegemoetkoming in planschade toe te 

kennen aan de heer en mevrouw X 

conform het collegevoorstel zaaknummer 

657211 ad. € 3.000, - vermeerderd met de 

wettelijke rente vanaf de dag waarop de 
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aanvraag is ontvangen tot de dag van 

uitbetaling. 

3. Restitueren van het betaalde recht ad.    

€ 500,- per planschadeverzoek. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

2 Collegevoorstel Afwijzen planschade-

verzoek Oudeweg Westerbroek  

(661596) 

1. Het verzoek om tegemoetkoming in 

planschade van de heer en mevrouw X 

conform het collegevoorstel zaaknummer 

661596 afwijzen. 

2. Het door de aanvragers betaalde recht ad. 

€ 500,- niet restitueren. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

3 Raadsvoorstel begrotingen 2022 

OPRON en ULTIEM  (800283) 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvor-

ming aanbieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met redac-

tionele wijziging.  

 

 

4 Raadsbrief Stand van zaken Sociaal 

Domein februari 2022  (808964) 

1. Instemmen met de raadsbrief stand van 

zaken sociaal domein februari 2022. 

 

Besluit  

Het college stemt in met de bijgevoegde 

raadsbrief met redactionele wijziging onder 
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mandaat van wethouder Verschuren en besluit 

deze aan te bieden aan de raad. 

 

 

5 Collegevoorstel Financiële participa-

tie zonneparken  (763676) 

1. Instemmen met het (tijdelijke) voorstel 

voor de financiële bijdrage bij zonnepar-

ken, ten aanzien van de hoogte van de 

fondsbedragen en de looptijd van de 

bijdrage. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

6 Collegevoorstel Aanwijzing lid Alge-

meen Bestuur GR Wedeka Bedrijven  

(810646) 

1. Wethouder David de Jong aan te wijzen 

als lid van het Algemeen Bestuur van 

Wedeka Bedrijven op grond van artikel 5 

lid 1 van de Statuten van de Gemeen-

schappelijke Regeling Wedeka Bedrijven. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.   

 

 

7 Collegevoorstel benoeming Stembu-

reauleden Gemeentelijke Raadsver-

kiezingen 2022  (805182) 

 

1. Instemmen met het vertrouwelijke 

benoemingsbesluit van de stembureau-

leden. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

8 Collegevoorstel Subsidie naleving 

controleplicht CTB 2022  (807407) 

1. Vaststellen van de Nadere regels subsidie 

naleving controleplicht coronatoegangs-
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bewijzen Midden-Groningen 2022. 

2. Vaststellen van het aanvraagformulier 

voor het aanvragen van de subsidie. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

9 Collegevoorstel Regionale adaptatie 

strategie  (805429) 

1. De regionale adaptatie strategie (RAS) 

vast te stellen. 

2. De raad actief te informeren over regio-

nale adaptatie strategie Groningen – 

Noord-Drenthe door middel van bijge-

voegde concept raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. Het college 

stemt in met bijgaande raadsbrief met redactio-

nele wijziging onder mandaat van wethouder De 

Jong en besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

 

10 Collegevoorstel Onderzoek Joods 

Vastgoed tijdens en na de 2e Wereld-

oorlog en de rol van de rechtsvoor-

gangers van de gemeente  (746260) 

1. In te stemmen met intern en extern 

(archief) onderzoek naar de mogelijke rol 

van de (voormalige) gemeenten thans 

vallend onder de gemeente Midden-

Groningen in de onteigening van Joods 

onroerend goed en het naheffen van 

belastingen tijdens en kort na de Tweede 

Wereldoorlog. 

2. Dit onderzoek in samenwerking te doen 

met de Rijksuniversiteit Groningen die 

dergelijke onderzoeken inmiddels uit-

voert in opdracht van meerdere gemeen-

ten in de regio, zoals onder andere de 
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gemeenten Groningen, Veendam, 

Oldambt, Westerkwartier en Het 

Hogeland. 

3. Aansluiting te zoeken bij de reeds gestar-

te initiatieven van bovengenoemde ge-

meenten. 

4. De onderzoekskosten worden voorlopig 

geschat op € 30.000,-. Deze kosten 

opnemen in de voorjaarsnota. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. Het college 

stemt in met bijgaande raadsbrief en besluit deze 

aan te bieden aan de raad.  

 

 

11 Raadsbrief voortgang verbeteragenda 

Lokale Democratie  (811921) 

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief 

Voortgang verbeteragenda Lokale Demo-

cratie en deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

 

12 Collegevoorstel Aanvraag Crisis- en 

Herstelwet voor versnelling vergun-

ningsprocedure tijdelijke huisvesting  

(810200) 

1. Om een aanvraag te doen bij het Ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijkrelaties (hierna BZK) om de vergun-

ningprocedure voor tijdelijke huisvesting 

in het kader van versterkingsopgave onder 

de Crisis- en Herstelwet te laten vallen, 

waardoor het mogelijk wordt om een 

versnelde vergunningsprocedure te 

volgen. 

2. Bijgevoegd aanvraagformulier Crisis- en 

Herstelwet Projectformat Innovatieve 
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duurzame experimenten te verzenden aan 

BZK. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

13 Collegevoorstel Sloop dorpshuis en 

beëindiging voetbalvoorziening in 

Kiel-Windeweer  (803992) 

1. Het voormalige dorpshuis in Kiel-Winde-

weer te slopen. 

2. Instemmen met de wederzijdse opzeg-

ging van de huurovereenkomst. 

3. Het beëindigen van de voetbalvoorzie-

ning in Kiel-Windeweer en de doelen op 

het voormalige voetbalveld over te dragen 

aan stichting ’t Woldhuus. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

14 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

15 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

16 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  

 

17 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.  

 

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

19 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

20 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- 

21 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

22 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022, 

 

 

 

   
   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


