
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 3 mei 2022 Opsteller: L. 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 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

E. Drenth, wethouder 

 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Vaststellen gewijzig-

de regeling geschillencommissie  

(876169) 

1. Het ‘Reglement Regionale Geschillen-

commissie Groningen 2022’ vast te stellen 

onder gelijktijdige intrekking van het 

‘Reglement Regionale Geschillencom-

missie Groningen 2020’. 

2. Het overzicht van de leden van de Regio-

nale geschillencommissie voor kennisge-

ving aan te nemen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Opdrachtbrief Discri-

minatie Meldpunt Groningen  (806811) 

1. In te stemmen met de bijgevoegde geac-

tualiseerde opdrachtbrief aan Discrimi-

natie Meldpunt Groningen. 
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Besluit  

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Quickscan Jeugzorg  

(873102) 

1. De bestuurlijke reactie op de Quick Scan 

Jeugdzorg van de rekenkamer vast te 

stellen. 

2. De bestuurlijke reactie via de griffie naar 

de Rekenkamercommissie te zenden met 

het verzoek deze toe te voegen aan de 

behandeling van het rapport in de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel Subsidieregeling 

Gasvrij Steendam Tjuchem   (807130) 

1. De nadere regels Proeftuin Aardgasvrije 
Dorpen Steendam en Tjuchem vaststel-
len. 

2. De nadere regels op de gebruikelijke 

wijze te publiceren. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met wijziging 

onder mandaat van wethouder Verschuren.  

 

5 Collegevoorstel Verslag geluidonder-

zoek Windpark N33  (799243) 

1. Kennisnemen van het verslag van het 

geluidonderzoek; 

2. Instemmen met het informeren van de 

raad middels bijgevoegde raadsbrief; 

3. Instemmen met het delen van het bijge-

voegde persbericht; 

4. Instemmen met het versturen van bij-

gaande brief. 
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Besluit 

Het college neemt kennis van het verslag van het 

geluidsonderzoek.  

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging en besluit deze aan te 

bieden aan de raad.  

Het college stemt in met het versturen van 

bijgaande brief met redactionele wijzging.  

 

6 Collegevoorstel Legalisering 

Landwinkel Meinardi  (81616) 

1. De landwinkel aan de Zuiderstraat 28 in 

Noordbroek onder voorwaarden te lega-

liseren middels een omgevingsvergun-

ning. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

9 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.  

 

10 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.  

 

11 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

12 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  
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planning dinsdagmiddag 2022 

13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

14 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

15 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2022, 

 

   
         

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


