
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 19 april 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 van Schie heeft het collegevoorstel 

Jaarstukken Stichting Kielzog (782827) 

teruggenomen.  

 

 

1 Collegevoorstel Aanwijzingsbesluit 

afnemen verklaring onder ede.  

(863022) 

1. Vaststellen aanwijzingsbesluit afneming 

verklaringen BRP gemeente Midden-

Groningen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Beleidsregels 

gemeentelijke uitvaart  (797694) 

1. Instemmen met de beleidsregels gemeen-

telijke uitvaart Midden-Groningen. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

3 Raadsvoorstel Jaarstukken Regio 

Groningen-Assen 2022  (866578) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel aan 

te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

4 Collegevoorstel Normenkader 2022  

(805919) 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

raadsbesluit normenkader 2022. 

2. Het normenkader en bijbehorende 

raadsvoorstel en raadsbesluit agenderen 

voor de auditcommissie van 17 mei 2022. 

3. Het normenkader en het daarbij behoren-

de raadsvoorstel agenderen voor de 

raadsvergadering van 2 juni 2022 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

 

5 Collegevoorstel Bestuurlijke besluit-

vorming Grondprijzenbrief  (798758) 

1. De grondprijzen voor 2022 bepalen door 

vaststelling van bijgaande Grondprijzen-

brief 2022. 

2. De vastgestelde grondprijzen bekend 

maken door publicatie van de Grondprij-

zenbrief 2022. 

3. Instemmen om de raad te informeren 

middels bijgevoegde raadsbrief. 
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Besluit 

Het college stelt de grondprijzen voor 2022 vast 

conform bijgaande Grondprijzenbrief met 

redactionele wijziging.  

Het college besluit ten aanzien van beslispunt 2 

conform voorstel.  

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.  

 

6 Collegevoorstel Akkoord op JOGG-

aanpak in Midden-Groningen  (865203) 

1. Instemmen met het aansluiten van 

Midden-Groningen als nieuwe Jongeren Op 

Gezond Gewicht (JOGG)-gemeente. 

2. Instemmen met het inzetten van een 

JOGG-regisseur voor de coördinatie van 

het Lokaal preventieakkoord (Lpa) en het 

uitrollen van de JOGG-methodiek in 

Midden-Groningen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

7 Raadsvoorstel Jaarstukken GR Publiek 

Vervoer 2021 en ontwerp-meerjaren-

begroting 2023-2026  (862792) 

 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel aan 

te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

8 Raadsvoorstel Karakteristieke objec-

ten  (860982) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel aan 

te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  
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9 Raadsvoorstel Jaarstukken Publieke 

Gezondheid en Zorg: jaarrekening 

2021 en ontwerpbegroting 2023  

(866594) 

 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel aan 

te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

10 Raadsvoorstel Ontwerp VVGB 

Noorderstraat 25 te Noordbroek  

(797568) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel aan 

te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

11 Raadsvoorstel opstarten grondex-

ploitatie project De Drevenhof in 

Hoogezand  (757279) 

 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel aan 

te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

12 Raadsbrief procedure wijzigingsbe-

sluit  2021-2022   (871471) 

1. Raadsbrief procedure wijzigingsbesluit 

2021-2022 vast te stellen en te versturen 

aan de gemeenteraad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met de raadsbrief met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder van Schie en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.  

 

13 Collegevoorstel Ontwerpbegroting 

2023, financiële verordening en 

jaarstukken 2021 Omgevingsdienst 

Groningen  (864838) 

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 

2023 van de Omgevingsdienst Groningen. 

2. Kennisnemen van de concept jaarreke-

ning 2021 van de Omgevingsdienst 

Groningen. 

3. Kennisnemen van de concept Financiële 
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Verordening Omgevingsdienst Groningen. 

4. De raad voorstellen om geen zienswijze in 

te dienen tegen de ontwerpbegroting 

2023 van de Omgevingsdienst Groningen. 

5. De raad voorstellen om geen zienswijze in 

te dienen tegen de concept Financiële 

Verordening Omgevingsdienst Groningen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder de Jong.  

 

14 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

15 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

16 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.  

Het college besluit een raadsbrief te laten 

opstellen om de raad te informeren over de stand 

van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne.  

 

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 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

19 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  
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20 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- Het college heeft op 14 april 2022 middels 

een schriftelijke ronde besloten de raad 

met een raadsbrief te informeren over de 

rectificatie “vooraankondiging 

herinrichting Jan Ligthartschool 

schoollocatie te Westerbroek”.  

 

21 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

22 Sluiting - 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022, 

 

 

  

   

  

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


