
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 17 mei 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. vd 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 

Uitbreiding toezicht teruggenomen.  

 

Wethouder Drenth heeft het raadsvoorstel 

Verzelfstandiging en nieuwbouw 

kleedaccommodatie HS 88 teruggenomen.  

  

1 Raadsbrief schriftelijke vragen art 

RvO GBMG - Openbaar Vervoer  

(875774) 

1. In te stemmen met bijgevoegde raads-

brief als antwoord op de schriftelijke 

vragen (art. 33 RvO) van GB MG over het 

onderwerp openbaar vervoer. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  
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2 Collegevoorstel Vervanging 

gemeentesecretaris  (885403) 

1. Instemmen met de volgorde voor 

vervanging van de gemeentesecretaris 

(zie ook bijgevoegd aanwijzingsbesluit): 

▪ Directeur bedrijfsvoering 1e loco-

secretaris; 

▪ Directeur dienstverlening en 

participatie 2 de loco-secretaris; 

▪ Directeur sociaal 3 de loco-

secretaris; 

▪ Directeur ruimte 4 de loco-

secretaris; 

▪ Interim directeur IBOR 5 de loco-

secretaris. 

2. Dit besluit komt in de plaats van het 

eerdere aanwijzingsbesluit van 6 februari 

2018. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

3 Raadsvoorstel Wedeka jaarrekening 

2021 en begroting 2023  (875078) 

1. Instemmen om het raadsvoorstel Wedeka 

jaarrekening 2021 en begroting 2023 ter 

vaststelling aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Collegevoorstel Nota zienswijzen bij 

omgevingsvergunningen, 

zonneparken Buitenhuizen en 

Woudsbloem  (68478) 

1. De aangepaste nota van beantwoording 

zienswijzen zonnepark Buitenhuizen vast 

te stellen. 

De aangepaste nota van beantwoording 

zienswijzen zonnepark Woudbloem vast te 

stellen. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

5 Collegevoorstel Afwijzen planschade  

(662856) 

1. Het verzoek om tegemoetkoming in plan-

schade van de heer en mevrouw X con-

form het collegevoorstel zaaknummer 

655692 en conform het advies van het 

onafhankelijke bureau Langhout&Wiarda  

afwijzen; 

2. Het verzoek om tegemoetkoming in 

planschade van de heer en mevrouw X 

conform het collegevoorstel zaaknummer 

655688 en conform het advies van het 

onafhankelijke bureau Langhout&Wiarda  

afwijzen; 

3. Het door de aanvragers betaalde recht ad. 

€ 500,- niet restitueren; 

4. Het verzoek om tegemoetkoming van 

kosten van deskundige bijstand afwijzen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

6 Collegevoorstel Aanpassing subsidie 

versterking batch 1.588 specifiek 

adres Overschild  (890792) 

1. Het wijzigen van de aangevraagde 

subsidie batch 1.588 versterkingsopgave 

Midden-Groningen voor het in het voorstel 

genoemde adres conform de optelling in 

bijlage 1 en ten laste van het risicofonds 

batch 1.588. 

2. Het goedkeuren en verzenden van het 

concept-wijzigingsbesluit (bijlage 2). 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaand concept-
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wijzigingsbesluit met wijziging onder mandaat van 

wethouder van Schie.  

 

7 Collegevoorstel ten aanzien van het 

Vaststellingsbesluit Groningenveld 

2022-2023  (874094) 

1. Het advies tav vaststellingsbesluit 

Groningenveld 2022-2023 vast te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit het advies aan de 

staatssecretaris van EZK ten behoeve van het 

vaststellingsbesluit Groningenveld voor het 

gasjaar 2022/2023 vast te stellen. 

Het college besluit een afschrift van het advies 

aan de raad te versturen.  

  

8 Collegevoorstel Vaststellen regionale 

brief naar aanleiding van het 

wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022  

(871471) 

1. De regionale brief aan de staatssecretaris 

naar aanleiding van het wijzigingsbesluit 

2021-2022 vast te stellen; 

2. Gedeputeerde Staten van de provincie 

Groningen te mandateren om de brief 

namens het college te versturen; 

3. Een afschrift van de brief aan de raad te 

versturen via de dagmail. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

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.  

 

12 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder van Schie informeert het college over 
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de stand van zaken gevolgen gaswinning.  

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

 

Het college stemt in met de memo “voorbereiding 

regionale bijeenkomst 31 mei NPG” ten behoeve 

van de raad.  

 

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 17 mei 2022, 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

T. van de Poel 

Loco-Secretaris 
 

 

 


