
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 27 juni 2022 Opsteller: Lianna Bogema 

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

 

  

Aanwezig: 

Aa. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

E. Drenth, wethouder 

M. Ploeger, wethouder 

P. Nieland-Kampen, wethouder 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

E. Offereins, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda Wethouder Offereins heeft het collegevoorstel 

Verzoek inzet coronacompensatiegelden voor 

financiële problemen  (891923) teruggenomen. 

 

1 Collegevoorstel Algemene Ledenver-

gadering VNG d.d. 29 juni 2022  

(905605) 

1. Instemmen met de voorstellen tot stem-

ming tijdens de Algemene Ledenvergade-

ring van de VNG op 29 juni 2022. 

2. Wethouder Erik Drenth mandateren (B&W) 

en volmacht verlenen (burgemeester) tot 

stemgerechtigde, waaronder tevens valt 

de bevoegdheid om af te wijken van het 

stemadvies indien voorstellen tijdens de 

vergadering worden gewijzigd en de 

bevoegdheid om te besluiten over moties 

en amendementen die na de collegever-



   

 Pagina: 2 van 5 

 Datum: 27 juni 2022 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

gadering van 27 juni 2022 bekend zijn 

gemaakt. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Raadsvoorstel wijziging 

legesverordening  (859274) 

1. In te stemmen om bijgevoegd raadsvoor-

stel aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Jaarverslag Archief-

zorg en -beheer 2021 gemeente 

Midden-Groningen  (880875) 

1. Vaststelling van het jaarverslag Archief-

zorg en –beheer 2021 van de gemeente 

Midden-Groningen. 

2. Na vaststelling: 

a. Met raadsbrief ter informatie 

aanbieden aan de Gemeenteraad 

van Midden-Groningen. 

b. De provinciaal Toezichthouder 

informeren. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel Besluit op bezwaar 

tegen last onder dwangsom vergister  

(790791) 

1. Op grond van artikel 2, lid 5, van het 

Algemeen mandaatbesluit college en 

burgemeester Midden-Groningen 2018, 

bekrachtigen van het door wethouder De 

Jong onbevoegd genomen besluit op 

bezwaar van 3 januari 2022, kenmerk 

675012 / Z2021-007223. 

2. Belanghebbende informeren door middel 

van bijgaande brief (het bekrachtigings-

besluit). 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Raadsbrief beantwoording 

schriftelijke vragen GMGBG -

Noordbroeksterstraat  (901991) 

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief 

beantwoording schriftelijke vragen 

Noordbroeksterstraat en besluiten deze 

aan te bieden aan de raad. 

 

 

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.  

 

6 Raadsbrief beantwoording schriftelij-

ke vragen BBP - vernielingen op 

stations  (909738) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

met de beantwoording van de schrifte-

lijke vragen van BBP over vernielingen op 

stations. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

7 Raadsbrief meicirculaire 2022  

(899693) 

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief 

en deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Ploeger en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.   
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8 Collegevoorstel Uitvoeringsplan WIZ  

(906352) 

1. Vast te stellen van het ‘Uitvoeringsplan 

Werk in Zicht 2022’ 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

9 Collegevoorstel Verlenen omgevings-

vergunnng zonnepark Woudbloem  

(68478) 

1. De aangepaste nota van beantwoording 

zienswijzen zonnepark Woudbloem vast te 

stellen; 

2. Besluiten om de omgevingsvergunning 

voor zonnepark Woudbloem te verlenen; 

3. De ODG-regisseur mandateren om de 

omgevingsvergunning te ondertekenen en 

daadwerkelijk te verlenen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

11 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

12 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

13 Stand van zaken Corona-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Corona-team.  

 

14 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

De programmamanager sluit aan om het college te 

informeren en het college heeft afgesproken de 

raadswerkgroep zo spoedig mogelijk bij te praten 

over de stand van zaken NPG.  
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15 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

16 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

17 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

18 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

19 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2022, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


