
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 12 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 

T. van de Poel, plv secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: H.J.W. Mulder, secretaris 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Integriteitsbeleid  

(856608) 

1. Vaststellen van de beleidsnotitie Integri-

teit gemeente Midden-Groningen, de 

Gedragscode integriteit Midden-Gronin-

gen, de Regeling ambtseed gemeente 

Midden-Groningen en de Regeling melden 

vermoedenmisstand en inbreuk op het 

Europees recht gemeente Midden-

Groningen. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  
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2 Collegevoorstel BLVC Masterplan  

(874321) 

1. Instemmen met het BLVC-masterplan 

(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid 

en Communicatie) in het kader van de 

versterking Slochteren-Schildwolde-

Hellum. 

2. Instemmen met het BLVC-masterplan in 

het kader van de versterking Steendam-

Tjuchem. 

3. Instemmen met de BLVC-checklist. 

4. Instemmen met het gebruik van het BLVC-

masterplan en de BLVC-checklist bij de 

sturing en coördinatie van de uitvoering 

van de versterking in Slochteren-Schild-

wolde-Hellum en Steendam-Tjuchem. 

5. Instemmen dat er met goedkeuring op 

directieniveau op grond van ervaringen 

wijzigingen worden opgenomen in het 

BLVC-masterplan en BLVC-checklist, 

zijnde levende documenten. Aangepaste 

versies worden, voorzien van wijzigings-

datum opgenomen in het zaakdossier 

binnen Djuma. 

6. Instemmen met de brief om de gemeen-

teraad te informeren. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Jaarverslag 2021 

Adviesraad Sociaal Domein  (889889) 

1. Kennisnemen van het jaarverslag 

adviesraad sociaal domein Midden-

Groningen 2021. 

2. De gemeenteraad het jaarverslag ter 

informatie aanbieden via bijgevoegde 

raadsbrief. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Raadsbrief Financiele toestand De 

Menterne - Muntendam in relatie tot 

energieprijzen  (909601) 

1. Instemmen met de raadsbrief schriftelijke 

vragen art 33 RvO inzake Financiële 

toestand De Menterne Muntendam. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Hoesen-Spithorst en besluit deze aan 

te bieden aan de raad.  

 

5 Raadsbrief beantwoording schrifte-

lijke vragen VVD stikstof  (919532) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

met de beantwoording van de schrifte-

lijke vragen van VVD-fractie over aanpak 

stikstof en perspectief landbouwsector. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Hoesen-Spithorst en besluit deze aan 

te bieden aan de raad. 

 

6 Collegevoorstel uitvoering motie 03 

‘een duurzaam en eerlijk stikstofbe-

leid met respect voor mens, dieren 

en natuur’  (926978) 

1. In te stemmen met de brief aan het 

college van Gedeputeerde Staten naar 

aanleiding van de aangenomen motie over 

stikstof. 

 

Besluit 

Het college stemt in met de bijgevoegde brief en 

besluit deze aan te bieden aan Gedeputeerde 

Staten.  
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7 Collegevoorstel Beheerplan gemalen 

2021-2025  (821610) 

1. In te stemmen met het beheerplan 

rioolgemalen 2021-2025. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

Het college mandateert wethouder Nieland-

Kampen om de raad te informeren over het 

beheerplan rioolgemalen 2021-2025 middels een 

raadsbrief.  

 

8 Raadsvoorstel Agenda voor de Toe-

komst Harkstede/Meerstad  (904307) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel 

over de Agenda voor de Toekomst voor 

Harkstede Meerstad aan te bieden aan de 

raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

9 Collegevoorstel Ruimtelijk Econo-

misch Perspectief A7/N33  (97274) 

1. Het ruimtelijk economisch perspectief 
A7/N33 vaststellen. 

2. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief. 
3. Instemmen met bijgevoegde brief aan 

insprekers, direct omwonenden en 
grondeigenaren. 

Besluit 

Het college besluit het ruimtelijk economisch 

perspectief A7/N33 ter besluitvorming aan de 

raad aan te bieden.  

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Hoesen-Spithorst en besluit deze aan 

te bieden aan de raad. 

Het college stemt in met bijgevoegde brief aan 

insprekers, direct omwonenden en grondeigena-
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ren.   

 

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.  

 

Het college neemt kennis van de concept-

zienswijze gasjaar 2022-2023 en besluit deze aan 

te bieden aan de raad middels bijgevoegde 

raadsbrief wijzigingsbesluit gasjaar 2022-2023.  

 

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.  

15 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

16 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- Het college besluit in cassatie te gaan tegen de 

uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden inzake de waardebepaling van een 

gaswinningslocatie in het kader van de Wet 

waardering onroerende zaken (Wet WOZ).  

 

17 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
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18 Sluiting - 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

T. van de Poel 

Loco-Secretaris 
 

 

 


