
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 24 mei 2022 Opsteller: Lianna Bogema 

Zaak: 2022/ Mailadres: lianna.bogema@midden-groningen.nl 

 

  

Aanwezig: 

J.C.M. van Schie, wethouder, plv. voorzitter 

P. Verschuren, wethouder 

D. de Jong, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Subsidieregeling 

Toekomstbestendig cultureel erfgoed  

(890051) 

1. Uitvoering te geven aan het NPG project-

plan ‘Toekomstbestendig cultureel erf-

goed’; 

2. Hiertoe de nadere regels 'subsidieregeling 

Toekomstbestendig cultureel erfgoed 

Midden-Groningen 2022’ vast te stellen. 

3. Een subsidieplafond vast te stellen van 

€400.000,- voor de 1e fase van dit pro-

ject. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met wijziging 

ten aanzien van de nadere regels onder mandaat 

van wethouder Drenth.  
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2 Collegevoorstel Toekennen 

tegemoetkoming planschade  (690126) 

1. Tegemoetkoming in planschade toe te 

kennen aan de heer en mevrouw X ad.    € 

3.800, - vermeerderd met de wettelijke 

rente vanaf de dag waarop de aanvraag is 

ontvangen tot de dag van uitbetaling, 

conform het collegevoorstel zaaknummer 

690126 en conform het advies van het 

onafhankelijke bureau Langhout&Wiarda; 

2. Restitueren van het betaalde recht ad.  

€ 500,-; 

3. De kosten voor deskundige bijstand voor 

het bedrag van € 508,20 te vergoeden. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel verlaagde vaststelling 

subsidie adres Overschild   

1. Kennisnemen van het verlaagd vaststellen 

van de subsidie batch 1588 voor het in het 

voorstel genoemde adres in Overschild 

(totaal €12.411,75) door op het 

oorspronkelijke subsidiebedrag: 

• een bedrag van €211,75 in 

mindering te brengen voor de niet 

betaalde rekening voor de 

natuurmaatregelen; 

• een bedrag van €14.000 in 

mindering te brengen voor het 

gebruik van de tijdelijke huis-

vesting van NCG voor de duur van 

10 maanden; 

• een bedrag van €1.800 toe te 

kennen voor verhuis- en 

opslagkosten. 

2. De organisatie opdracht te geven tot ver-

zending van een Besluit verlaagde vast-
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stelling conform het besluit onder punt 1. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel Aanpassen nadere 

regels ondersteuning voor verlies 

door Covid-19  (807125) 

1. Vaststellen nadere regels ondersteuning 

voor verlies door COVID -19 maatregelen 

aan culturele- en sociaal maatschappe-

lijke organisaties Midden-Groningen 2022. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

6 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

7 Stand van zaken Oekraïne-team Gemeentesecretaris Mulder 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.  

 

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 

Het college heeft kennisgenomen van de 

proposities Verstedelijkingsstrategie Regio 

Groningen-Assen. 

 

12 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
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13 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022, 

 

 

      
J.C.M. van Schie 

Loco-Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


