
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
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Datum: 11 oktober 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 Collegevoorstel M.E.R. beoordeling  

(682308) 

1. Bevestigen dat belangrijke nadelige 

milieugevolgen, voor de wijziging van een 

installatie van het agrarisch bedrijf aan 

de Ooster Zandenweg 5 Siddeburen, zijn 

uitgesloten. 

2. Besluiten dat er geen milieueffectrappor-

tage (m.e.r.) noodzakelijk is voor de 

beoogde ontwikkeling. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Projectaanvraag 

versterken inwonersinitiatieven NPG  

(961128) 

1. Instemmen met het indienen van het 

projectvoorstel Versterken van inwoner-

initiatieven (5% amendement) bij het 
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NPG-bestuur. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel aanvraag 2e fase - 

NPG - project Verbeteren Veiligheid 

Midden-Groningen  (972926) 

1. Instemmen met het indienen van de 

aanvraag voor de tweede fase van het 

NPG-project Verbeteren Veiligheid 

Midden-Groningen bij het NPG-bestuur. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Raadsbrief schriftelijke vragen 

vervallen functie armoederegisseur  

(964587) 

Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over 

Vervallen functie armoederegisseur en besluiten 

deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

en besluit deze aan te bieden aan de raad.   

 

5 Collegevoorstel Gedragscode Wet 

Natuurbescherming (876146) 

1. De ‘Gedragscode soortenbescherming 

gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling 

of inrichting en Bestendigbeheer en 

onderhoud’ vast te stellen voor de 

gemeentelijke beheerorganisatie; 

2. De ‘Leidraad Wet natuurbescherming 

gemeente Midden-Groningen’ (2017) van 

toepassing te verklaren op de gedrags-

code. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  
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6 Raadsbrief Septembercirculaire 2022  

(966669) 

1. 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.  

7 Collegevoorstel Beleidsplan 

Kredietbank Midden-Groningen  

(857530) 

1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. 

De raad wordt voorgesteld het beleids-

plan Kredietbank Midden-Groningen 2022-

2026 vast te stellen voor de komende vier 

jaren, onder voorbehoud dat de raad 

structurele middelen in de begroting ter 

beschikking stelt; 

2. Vaststellen van de beleidsregels 

schulddienstverlening Midden-Groningen 

en het intrekken van de beleidsregels 

schulddienstverlening Midden-Groningen 

2018-2022; 

3. Vaststellen van de beleidsregels accep-

tatie sociale kredietverlening Midden-

Groningen en het intrekken van de 

beleidsregels acceptatie sociale krediet-

verlening Midden-Groningen 2019. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met wijziging 

onder mandaat van wethouder Offereins.  

 

8 Collegevoorstel Deelname LEADER+ 

2023-2027  (970454) 

1. Het college besluit in principe om deel te 

nemen aan de nieuwe LEADER+ regeling in 

2023-2027 voor het gehele grondgebied 

van de gemeente Midden-Groningen. Dit is 
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onder voorbehoud van instemming van de 

gemeenteraad met het beschikbaar stel-

len van het benodigde krediet. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

9 Raadsvoorstel vaststelling Begroting 

2023 (965896) 

 

1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

en besluiten deze aan te bieden aan de 

raad.  

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

10 Raadsbrief Subsidiemogelijkheden 

energiearmoede en energietransitie 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

over subsidiemogelijkheden voor de 

aanpak van energie-armoede en de 

energietransitie in Midden-Groningen en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief 

en besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

11 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

12 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

13 Stand van zaken opvang vluchtelingen. Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen.  

 

14 Stand van zaken gevolgen gaswinning 

en NPG 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning.  
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Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

 

15 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

16 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

17 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

18 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

19 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2022, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


