
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 13 september 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 Schriftelijke vragen art. 33 RvO inzake 

Leefbaarheid winkelgebied Sappemeer   

(943938) 

 

Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief 

'leefbaarheid winkelgebied Sappemeer'. 

 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.   

 

2 Vaststelling ruimtelijk-economisch 

perspectief A7/N33  

(97274) 

Het ruimtelijk economisch perspectief A7/N33 

vast te stellen als regionale 

bedrijventerreinenvisie en bouwsteen voor de 

omgevingsvisie. 
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Besluit  

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Hoesen-Spithorst. 

 

3 Collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering 2023 (926075) 

1. Kennis te nemen van de aanpassingen in het 
pakket van de collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering voor 2023. 

2. Vooralsnog niet deel te nemen aan de 
budgetverzekering Menzis Basis Voordelig. 

3. De portefeuillehouder sociaal domein te 
machtigen om namens het college een 
oordeel te vellen over jaarlijkse wijzigingen in 
de dekking van de collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering, zolang deze 
wijzigingen in totaal tot maximaal € 15.000 
aan meerkosten zullen leiden op jaarbasis en 
Menzis hierover te informeren. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Voorstel ophoging subsidie Halt 2023-

2025 (921499) 

1. Ophogen van het jaarlijkse subsidiebedrag 
voor Stichting Halt van 19.551 euro naar 
37.911 euro vanaf 2023 voor een periode van 
3 jaar; 

2. Het subsidiebedrag te betalen vanuit het 
grootboeknummer 6601131. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Kadernota ondermijnende criminaliteit   

(943998) 

Instemmen met het ter besluitvorming aanbieden 

van de kadernota ondermijnende criminaliteit aan 

de raad middels bijgaand raadsvoorstel.  

 

Besluit 
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Het college besluit conform voorstel.  

 

6 Drugs- en coffeeshopbeleid Midden-

Groningen 2022   

(944083) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief Drugs- 
en coffeeshopbeleid Midden-Groningen. 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

en besluit deze aan te bieden aan de raad.  

7 Beleidsregel voor de toepassing van de 

Wet BIBOB  

(947994) 

1. Vaststellen van de beleidsregel voor de 
toepassing van de Wet BIBOB; 

2. Beleidsregel voor de toepassing van de Wet 
BIBOB ter informatie toezenden aan de raad 
middels bijgevoegde raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

en besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

8 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

9 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

10 Stand van zaken opvang vluchtelingen. Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen.  

 

11 Stand van zaken gevolgen gaswinning 

en NPG 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

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

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

13 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

14 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

15 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

16 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 september 2022, 

 

    

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


