
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 20 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 Algemene begrotingswijziging 2022-

310, producten 2022  

(956028) 

De algemene begrotingswijziging 2022-310 

producten 2022 vast te stellen. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Algemene begrotingswijziging 2022-110 

programmabegroting 2022 

(956026) 

Instemmen met bijgaand raadsvoorstel inzake de 

algemene begrotingswijziging 2022-110 

programmabegroting 2022 en besluiten deze aan 

te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Ploeger.  



   

 Pagina: 2 van 3 

 Datum: 20 september 2022 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

3 Verlening zendtijd Stichting 

Mediagroep Midden Groningen  

(942577) 

Instemmen met het verzoek van het 

Commissariaat voor de Media over de 

zendtijdtoewijzing aan Stichting Mediagroep 

Midden Groningen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Hoesen-Spithorst. 

 

4 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

5 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

6 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen Oekraïne.  

 

7 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.  

 

8 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

9 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

10 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- Het college besluit tot het voeren van een 

rechtgeding inzake het oneigenlijk gebruik van 

het object gelegen aan de Oudeweg 74 te 

Westerbroek na de opzegging aan de gebruiker 

Kinderopvang. 

Het college machtigt Yspeert advocaten verweer 
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te voeren in de procedure jegens de gebruiker 

kinderopvang bij de rechtbank Noord-Nederland 

en Yspeert Advocaten te machtigen tot 

vertegenwoordiging van de gemeente Midden-

Groningen en het verrichten van alle het belang 

van de gemeente Midden-Groningen dienende 

proceshandelingen, inclusief het voeren van 

verweer conform het procesbesluit en machtiging 

procesvertegenwoordiging van 20 september 

2022. 

 

11 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

12 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022, 

 

    

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


