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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 Subsidieplafond en normbedragen 

peuteropvang en voorschoolse educatie 

2023   

(964527) 

Vaststellen van het Besluit subsidieplafonds en 

normbedragen peuteropvang & voorschoolse 

educatie 2023. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Jaarverantwoording Discriminatie 

Meldpunt Groningen 2021  

(948859) 

1. Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 
te informeren met de bijgevoegde brief. 
Hierin staan uw opmerkingen over het 
inhoudelijk en financieel jaarverslag van DMG 
2021 en de Monitor discriminatie 2021 Noord-
Nederland, inclusief de bijbehorende 
Registratie Discriminatie 2021 Noord-
Nederland en de notitie bij de 
aanbiedingsbrief. 
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2. Kennis te nemen van de voortgang van het 
inclusief werkgeverschap in onze organisatie. 

3. Instemmen met de raadsbrief. 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. Het college 

stemt in met bijgaande raadsbrief en besluit deze 

aan te bieden aan de raad.  

 

3 Jaarverslag Nationaal Programma 

Groningen 2021  

(960436) 

In te stemmen met bijgaande raadsbrief en deze 

aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Schriftelijke vragen ex art 33 RvO 

inzake Leefbaarheid Midden-Groningen  

(952868) 

Instemmen met bijgaande raadsbrief Schriftelijke 

vragen VVD m.b.t. bezorgdheid leefbaarheid en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

5 Definitieve afspraken woningbouw in 

de provincie Groningen  

(961511) 

Kennisnemen van de conceptbrief van de 

provincie Groningen met daarin het bod voor de 

woningbouwafspraken tussen Rijk en provincie. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  
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6 Schriftelijke vragen BBP- branden 

Gorecht Oost  

(959970) 

Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 

van BBP over onderwerp branden Gorecht-Oost. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

burgemeester Hoogendoorn en besluit deze aan te 

bieden aan de raad. 

 

7 Nota Reserves & Voorzieningen 2022 

Gemeente Midden-Groningen  

(889148) 

1. De ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2022 
gemeente Midden-Groningen’ vaststellen. 

2. De begroting 2022 overeenkomstig 
begrotingswijziging 2022-018aan te passen; 

3. In te stemmen met de naamswijziging van de 
reserve ‘Grootschalige projecten’ naar ‘Hart 
van Muntendam’. 

4. In te stemmen met de naamswijziging van de 
reserve ‘Revolverend fonds‘ naar ‘Reserve 
duurzaamheidsinvesteringen‘. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Ploeger.  

 

8 Raadsbrief 

Voorontwerpbestemmingsplan 

Kindcentrum Kropswolde-Meerwijck     

(966355) 

In te stemmen met bijgaande raadsbrief en deze 

aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

9 Schriftelijke vragen art 33 RvO inzake 

ondersteuning dorpshuizen  

1. Instemmen met de beantwoording van de 
vragen die gesteld zijn door de fractie van de 
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(909601) Partij van de Arbeid op basis van artikel 33 
RvO. 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging 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. Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen. 

 

Het college stemt in met de nieuwsbrief 

Noodopvang voor asielzoekers Eurohal.  

 

13 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.  

 

14 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

15 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

16 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

17 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

18 Sluiting - 



   

 Pagina: 5 van 5 

 Datum: 27 september 2022 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022, 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


