
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 7 juni 2022 Opsteller: Lianna Bogema 

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

 

  

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

D. de Jong, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

P. Verschuren, wethouder 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Managementsamen-

vatting dashboard Sociaal Domein Q1 

2022  (896069) 

1. Kennisnemen van de managementsamen-

vatting dashboard sociaal domein Q1 

2022. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Raadsbrief schriftelijke vragen artikel 

33 RvO inzake toeslagenaffaire  

(899903 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

met de beantwoording van de schrifte-

lijke vragen van Boer&Burger Partij 

Midden-Groningen over de toeslagen-

affaire. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  
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3 Collegevoorstel Verlenen omgevings-

vergunning zonnepark Buitenhuizen  

(68478) 

1. Besluiten om de omgevingsvergunning 

voor zonnepark Buitenhuizen te verlenen; 

2. De ODG-regisseur mandateren om de 

omgevingsvergunning te ondertekenen en 

daadwerkelijk te verlenen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel Subsidie Sportak-

koord  (887066) 

1. Vaststellen van de Nadere regels subsidie 

Lokaal sportakkoord Midden-Groningen 

voor sportaanbieders. 

2. Vaststellen van het subsidieplafond Lokaal 

sportakkoord Midden-Groningen 2022 op € 

20.000,00. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Collegevoorstel Vaststellen jaarver-

slag kinderopvang 2021  (87818) 

1. De bijgevoegde 'Jaarverantwoording 

kinderopvang 2021, gemeente Midden-

Groningen' vaststellen en indienen bij de 

Inspectie van het Onderwijs. 

2. De gemeenteraad met de bijgevoegde 

raadsbrief informeren over het jaarver-

slag kinderopvang 2021. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  
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6 Collegevoorstel Subsidieverlening 

GIDS  (884542) 

1. De Nadere regels Gezond in Midden-

Groningen 2022 vast te stellen. 

2. Het subsidieplafond voor 2022 vast te 

stellen op € 25.000 waarvan de verdeling 

overeenkomstig artikel 8, eerste lid van 

de Nadere regels Gezond in Midden-

Groningen 2022 plaatsvindt. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

7 Collegevoorstel Subsidieregeling Lpa  

(887428) 

1. Vaststellen van de nadere regels subsidie 

Lokaal preventieakkoord Midden-

Groningen. 

2. Vaststellen van het subsidieplafond Lokaal 

preventieakkoord Midden-Groningen 2022 

op € 14.000,00. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

8 Collegevoorstel Dekking 

verkeersmaatregelen Weerterij uit 

inpassingskosten  (899930) 

1. De meerkosten voor de verkeersmaatre-

gelen bij de Weerterij te dekken vanuit 

de inpassingskosten Versterkingsprogram-

ma (blok D); 

2. Dit in de najaarsnota aan te passen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

9 Collegevoorstel Jaarstukken Stichting 

Kielzog seizoen 2020 - 2021  (782827) 

1. Kennisnemen van het financieel en 

inhoudelijk jaarverslag 2020-2021 van 

Stichting Kielzog. 

2. Een voorgenomen besluit nemen om de 

subsidie 2020-2021 eenmalig lager vast te 
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stellen met € 329.000. 

3. Kielzog schriftelijk op de hoogte stellen 

van dit voorgenomen besluit in een 

concept vaststellingsbeschikking, waarop 

zij een zienswijze kunnen indienen. 

4. Bij de definitieve vaststelling de raad 

nader schriftelijk inlichten over de 

jaarrekening Kielzog en deze eenmalige 

toevoeging aan de algemene middelen. 

 

Besluit 

Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat 

wethouder Drenth de vergaderzaal. Het college 

besluit in afwezigheid van wethouder Drenth het 

volgende: 

 

Het college besluit conform voorstel.  

 

10 Raadsbrief beantwoording vragen SP 

verkeerssituatie De Tandem en de 

Wegwijzer in Zuidbroek (899541) 

1. Akkoord te gaan met verzending van 

beantwoording vragen SP verkeerssituatie 

KC Zuidbroek. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.  

 

11 Raadsvoorstel Meerjarenprognose 

Grondexploitaties 2022  (798759) 

1. Op grond van artikel 25.2 Gemeentewet 

geheimhouding op te leggen op bijlage 

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 

2021 o.b.v. art. 10 WOB, lid 2b en lid 2g 

conform de onder argumenten 

weergegeven onderbouwing. 

2. De raad middels bijgaand raadsvoorstel 
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voorstellen deze geheimhouding te 

bekrachtigen op de eerstvolgende 

raadsvergadering na uw besluit. 

3. Kennisnemen van het raadsvoorstel 

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 

2022 en besluiten het raadsvoorstel ter 

besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging.  

 

12 Raadsbrief Schriftelijke vragen SP 

Botje Zandgat  (899353) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de SP-fractie inzake Botje 

Zandgat. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

13 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

14 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

15 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

16 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder van Schie informeert het college over 

de stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Het college stemt in met het toevoegen van het 
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adres Slochterdiep 3a aan de scope van de 

versterking.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

 

17 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

18 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

19 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

20 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

21 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


