
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 5 juli 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 

1 Raadsvoorstel SOZOG jaarstukken 

(concept-begroting 2023 en jaarre-

kening 2021  (872582) 

1. Geen zienswijze naar voren te brengen 

over de ontwerpbegroting 2023 van het 

SOZOG. 

2. De jaarrekening 2021 van het SOZOG voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Collegevoorstel Huishoudelijk 

reglement Adviesraad Sociaal Domein  

(889871) 

1. Vaststellen huishoudelijk reglement 

adviesraad sociaal domein 

 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 
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3 Raadsvoorstel benoeming leden Raad 

van Toezicht OPRON 1-10-2022  

(917364) 

 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvor-

ming aanbieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Collegevoorstel Opvang vluchtelingen 

Midden-Groningen  (925893) 

1. Instemmen met bijgaande overeenkomst 

inzake een crisisnoodopvang locatie in 

Midden-Groningen; 

2. Instemmen met bijgaande raadsbrief 

opvang vluchtelingen in Midden-

Groningen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

5 Collegevoorstel Jaarstukken Stichting 

Kielzog 2020-2021  (782827) 

1. Het voorgenomen besluit dd 7 juni 2022, 

om de subsidie 2020-21 van Stichting 

Kielzog eenmalig lager vast te stellen met 

€ 329.000, te wijzigen; 

2. De Kielzogsubsidie voor het boekjaar 

2020-21 eenmalig lager vast te stellen 

met € 250.000; 

3. De budgettaire consequenties te verwer-

ken in de eerstvolgende begrotingswijzi-

ging; 

4. De raad schriftelijk inlichten over de 

jaarrekening 2020-21 van Kielzog. 

 

Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat 

wethouder Drenth de vergaderzaal.  
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Besluit 

In afwezigheid van wethouder Drenth besluit het 

college conform voorstel. 

Het college mandateert wethouder Hoesen-

Spithorst om de raad te informeren over dit 

besluit middels een raadsbrief.  

 

6 Raadsvoorstel verzelfstandiging en 

nieuwbouw kleedaccommodaties 

HS88  (694905) 

1. Aan de voetbalvereniging HS88 een inci-

dentele investeringsbijdrage/ subsidie ter 

hoogte van €1.010.000,- beschikbaar te 

stellen. 

2. De bijbehorende begrotingswijziging vast 

te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

7 Raadsbrief beantwoording schriftelij-

ke vragen VVD art 33 RvO inzake 

uitvoering NPG regionaal op de 

handrem  (914082) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

met de beantwoording van de schriftelij-

ke vragen van de VVD over de koers van 

het Nationaal Programma Groningen. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

8 Collegevoorstel Verzoek inzet 

coronacompensatiegelden voor 

financiele problemen  (891923) 

1. € 25.000 Beschikbaar te stellen voor de 

communicatiecampagne hulp bij geld-

zorgen en/of financiële problemen door 

de Kredietbank richting inwoners en 

netwerkpartners; 

2. Daarnaast € 78.000,- te reserveren voor 

een verwachte toename van aanvragen 

voor advies en/of schuldhulpverlening van 

inwoners met (beginnende) financiële 
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problemen; 

3. Deze kosten te dekken uit de coronacom-

pensatiemiddelen 2022; 

4. De budgettaire consequenties te verwer-

ken conform de voorgestelde begrotings-

wijziging. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

9 Raadsbrief beantwoording 

schriftelijke vragen GBMG art 33 RvO 

inzake de sportolympiade (926394)  

 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van GBMG over de sportolympiade.  

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

10 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

11 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

12 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne  

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen Oekraïne.  

 

13 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.  

 

14 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  



   

 Pagina: 5 van 5 

 Datum: 5 juli 2022 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

15 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

16 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- Het college heeft besloten het college-

programma inclusief addendum en bijlage 

portefeuilleverdeling vast te stellen. Het 

college mandateert wethouder Ploeger 

om de raad hierover te informeren 

middels een raadsbrief.   

 

17 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

18 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2022, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


