
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 26 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 

T. van de Poel, plv. secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda Wethouder Verschuren heeft het collegevoorstel 

Verslag geluidonderzoek Windpark N33 terugge-

nomen.  

 

1 Collegevoorstel Overeenkomst 

levering bluswater  (863827) 

1. In te stemmen met de geactualiseerde 

Overeenkomst levering bluswater 2022 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Ensia verantwoording 

2021  (873167) 

1. De verantwoordingsrapportage Basisre-

gistratie Adressen en Gebouwen (BAG), 

Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) en de Basisregistratie Ondergrond 

(BRO) 2021 vast te stellen. 
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Besluit  

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Aanpassen tarieven 

WMO  (862317) 

1. Vaststellen verhoging tarieven ZIN en Pgb 

met 1,13% in navolging van het besluit van 

de gemeenteraad op 3 maart 2022. 

2. Vaststellen van de bijgevoegde aange-

paste Nadere Regels waarvan de tarieven 

een integraal onderdeel uitmaken om die 

verhoging te realiseren. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel OZB-compensatie 

maatschappelijk vastgoed  (856266) 

1. De Nadere regels OZB-compensatie 

maatschappelijk vastgoed gemeente 

Midden-Groningen 2022 vast te stellen. 

2. Het aanvraagformulier subsidie onroeren-

de zaakbelasting vast te stellen. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Collegevoorstel Ensia verantwoording 

2021 inzake informatiebeveiliging 

DigiD en Suwinet  (863822) 

1. Kennis te nemen van de ENSIA methodiek 

voor verantwoording op het gebied van 

informatiebeveiliging. 

2. Kennis te nemen van het resultaat van de 

Digid audits. 

3. Kennis te nemen van het resultaat van de 

Suwinet audit. 

4. De ‘Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake 

Informatiebeveiliging Digid en Suwinet' 

vast te stellen. 

5. Het ‘verbeterplan ENSIA Digid iBurgerza-
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ken 2021 Midden-Groningen’ vast te 

stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

6 Raadsvoorstel Jaarstukken 

Veiligheidsregio  (866494) 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit kennis te nemen van de 

jaarstukken Veiligheidsregio en aan de raad voor 

te stellen geen zienswijze in te dienen. Het 

college mandateert burgemeester Hoogendoorn 

voor het aanpassen van bijgaand raadsvoorstel 

conform dit besluit.  

 

7 Collegevoorstel Nota zienswijzen bij 

omgevingsvergunning Kerk Overschild  

(89633) 

1. De Nota van beantwoording zienswijzen 

vast te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

8 Collegevoorstel Mandatering 

ondertekenen convenant Marketing 

Groningen  (863824) 

1. In te stemmen met de inhoud van het 

convenant. 

2. Wethouder David de Jong te mandateren 

om het convenant namens het college te 

ondertekenen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Burgemeester Hoogendoorn machtigt wethouder 

de Jong om het convenant namens de gemeente 

te ondertekenen.  



   

 Pagina: 4 van 4 

 Datum: 26 april 2022 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

9 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

10 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

11 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.  

Het college stemt in met de raadsbrief 

vluchtelingen Oekraïne en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.  

 

12 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.  

 

13 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

14 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- 

16 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

17 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022, 

       

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

T. van de Poel 

Loco-secretaris 
 


