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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 Vaststellen agenda Wethouder Verschuren heeft het collegevoorstel 

Aanpak wachtlijst beschut werk teruggenomen.  

  

1 Collegevoorstel Rookvrijterrein Huis 

van Cultuur en Bestuur  (763766) 

1. Het rookvrij maken van het terrein van 

het Huis van Cultuur en Bestuur per 1 

april 2022. 

2. Het plaatsen van bebording bij de in- en 

uitgangen van het Huis van Cultuur en 

Bestuur. 

3. Opstarten van een communicatietraject 

richting medewerkers zoals beschreven 

onder kopje 9. Communicatie. 

4. Een apart voorstel uitwerken om de 

terreinen rond overige gemeentelijke 
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huisvesting zoals de gemeentewerven en 

BWRI-panden rookvrij te maken. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Aanleg Glasvezelnet-

werk  (787398) 

1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te 

bieden aan alle geïnteresseerde partijen 

die glasvezel willen aanleggen in al onze 

dorpen. 

2. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst 

afspraken vast te leggen over technische 

zaken en over de aan te sluiten gebieden 

op basis van een prestatieplicht binnen 

een concrete termijn. 

3. De gemeenteraad te informeren met 

bijgaande Raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Samenwerkingsproto-

col RvdK en GI's  (817614) 

1. Door middel van het bijgevoegde 

“Samenwerkingsprotocol Groninger 

gemeenten en de Gecertificeerde Instel-

lingen 2022 t/m 2023” de samenwer-

kingsafspraken tussen de daarin vermelde 

colleges van B&W en gecertificeerde 

instellingen vast te leggen. 

2. Door middel van het bijgevoegde "Samen-

werkingsprotocol Groninger Gemeenten 

en de Raad voor de Kinderbescherming 

2021 – 2024" de samenwerkingsafspraken 

tussen de daarin vermelde colleges van 

B&W en Raad voor de Kinderbescherming 

vast te leggen. 
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3. De directeur van de RIGG, mevrouw H. 

Sheerbahadoersing, te machtigen om 

namens de gemeente Midden-Groningen 

het "Samenwerkingsprotocol Groninger 

Gemeenten en de Gecertificeerde 

Instellingen 2022 t/m 2023” en het 

“Samenwerkingsprotocol Groninger en de 

Raad voor de Kinderbescherming 2021 – 

2024"” te ondertekenen. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

De burgemeester machtigt de directeur van de 

RIGG, mevrouw H. Sheerbahadoersing, om 

namens de gemeente Midden-Groningen het 

"Samenwerkingsprotocol Groninger Gemeenten en 

de Gecertificeerde Instellingen 2022 t/m 2023” en 

het “Samenwerkingsprotocol Groninger en de 

Raad voor de Kinderbescherming 2021 – 2024"” te 

ondertekenen. 

 

4 Collegevoorstel Reactie op instem-

mingsbesluit ombouwplan gasopslag 

Grijpskerk  (821145) 

1. Geen bezwaar aan te tekenen tegen het 

instemmingsbesluit ombouw opslagplan 

Grijpskerk. 

2. Bijgaande raadsbrief vast te stellen en 

deze te verzenden aan de gemeenteraad. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  
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6 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

7 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.  

 

8 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.  

 

9 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

10 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

11 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

12 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

13 Sluiting - 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van  22 maart 2022, 

 

   

       

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


