
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

Datum: 15 maart 2022 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2022/ Mailadres: els.jonker@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: E. Jonker, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Bestuurlijke besluit-

vorming opheffen geheimhouding 

(798760) 

1. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 

de gemeenteraad voor te stellen de volgende 

geheimhoudingen op te heffen: 

• Raadsbesluit HS d.d. 15 december 

2014; Hercalculatie Stadscentrum (RV 

065) - geheimhouding op een 

toezegging; 

• Raadsbesluit MG 20 december 2018; 

Kostenraming Kielzog fase 2 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Collegevoorstel Subsidiebeleid armoe-

de (530) 

1. De subsidies aan de Voedselbank, Kleding-

bank Maxima, Stichting Urgente Noden, 

Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting 

Leergeld aan te merken als begrotingssub-

sidies op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van 

de Awb. 

2. De raad, bij de vaststelling van de begroting 
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2023, voor te stellen om de maximale 

bedragen voor de begrotingssubsidies vast te 

stellen zoals opgenomen in bijlage 1. 

3. De nadere regels subsidies armoede Midden-

Groningen 2022 vast te stellen. 

4. Het aanvraagformulier voor de nadere regels 

subsidies armoede Midden-Groningen 2022 

vast te stellen. 

5. Het subsidieplafond voor de nadere regels 

subsidie armoede Midden-Groningen voor 2023 

vast te stellen op € 16.500 onder het 

voorbehoud dat de raad dit budget 

beschikbaar stelt bij het vaststellen van de 

begroting 2023. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Voortzetting Welzijn 

op recept en Grip&Glans  (804260) 

1. Instemmen met het voortzetten van de 

onderdelen Welzijn op Recept en Grip en 

Glans uit het programma Zorg Nabij tot in 

ieder geval 31 december 2023. 

2. De kosten hiervan te dekken uit de van het 

Rijk ontvangen middelen voor sociaal-

emotionele ondersteuning voor inwoners in 

het aardbevingsgebied. 

3. De raad voorstellen het benodigde budget 

beschikbaar te stellen bij de voorjaarsnota 

van 2022. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  
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5 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

 

6 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.   

 

Burgemeester Hoogendoorn krijgt mandaat van 

het college voor de communicatie rondom de 

crisisopvang voor vluchtelingen vanuit Oekraïne.  

 

7 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.  

 

8 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

9 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

10 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

-  

11 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

12 Sluiting - 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2022, 

  

     
A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 


