
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 25 oktober 2022 Opsteller: Jannet de Vries 

Zaak: 2022/ Mailadres: jannet.devries@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: J. de Vries, plv. directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda  Wethouder Hoesen-Spithorst heeft het 

Collegevoorstel Aanwijzen gemeentelijk 

monument (966895) teruggenomen. 

 

1 Collegevoorstel Jaarverslag klachten 

2021  (922801) 

1. Het jaarverslag klachten 2021 vast te 

stellen. 

2. Het jaarverslag klachten 2021 ter kennis-

geving aanbieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met een 

redactionele wijziging in het jaarverslag.  

 

2 Collegevoorstel vaststelling 

wijzigings-plan Siddeburen, Hoofdweg 

1. Het wijzigingsplan Siddeburen, Hoofdweg 

88, met planidentificatienummer 
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88 

(667352) 

NL.IMRO.1952.wpsidhoofdweg88-va01, 

ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor 

de gronden waarop het wijzigingsplan 

betrekking heeft. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 

 

3 Raadsvoorstel aanpassing re-integra-

tieverordening (799671) 

1. In te stemmen met het aanbieden van het 

raadsvoorstel aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 

 

4 Raadsbrief ontwikkelingen herstel-

operatie toeslagen  (974791) 

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en 

deze aanbieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  
 

5 Collegevoorstel beantwoording brief 

OBS de Menterhorn en CBS de Parel 

(972938) 

1. Akkoord te gaan met de verzending van 

bijgevoegde brief aan de Mr-en van OBS 

Menterhorn en CBS De Parel. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 
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6 Collegevoorstel in beroep tegen 

vaststellingsbesluit Groningenveld 

2022-2023  (981573) 

1. Mede namens de gemeenteraad van 

Midden-Groningen en de gemeente als 

rechtspersoon, beroep in te stellen tegen 

het vaststellingsbesluit 2022-2023 en een 

voorlopige voorziening aan te vragen, 

tenzij de staatssecretaris tijdig (vóór het 

instellen van beroep/vragen voorlopige 

voorziening) alsnog aan de beroepsgrond 

tegemoet komt zoals aangegeven in het 

advies; 

2. Gedeputeerde Staten van de provincie 

Groningen te mandateren om dit beroep 

namens het college, de gemeenteraad en 

de gemeente als rechtspersoon in te 

dienen; 

3. De gemeenteraad te informeren met 

bijgaande raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Ploeger. 

 

7 Collegevoorstel nadere regels leef-

baarheidsfonds en cofinanciering-

fonds ontmoeten (962473) 

1. De Nadere regels subsidie leefbaarheids-

fonds Midden-Groningen 2023 en de 

Nadere regels cofinancieringsfonds 

ontmoeten Midden-Groningen 2023 vast te 

stellen. 

2. De aanvraagformulieren voor beide nade-

re regels vast te stellen. 

3. Het Subsidieplafond leefbaarheidsfonds 

Midden-Groningen 2023 en het Subsidie-

plafond cofinancieringsfonds ontmoeten 

2023 vast te stellen. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

8 Raadsvoorstel Jaarstukken Scholen-

groep OPRON en Ultiem Onderwijs  

(922515) 

 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel vaststellen en 

ter besluitvorming aanbieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

9 Collegevoorstel Afdoening Motie M8 

koerswijziging NPG  (961128) 

1. Instemmen met bijgaande collegebrief 

met bijlage ter verzending aan het NPG-

bestuur, GS en PS van de provincie 

Groningen en aan de staatssecretaris van 

Mijnbouw. 

2. Instemmen met bijgaande raadsbrief ter 

afdoening van motie M8 Koerswijziging 

Nationaal Programma Groningen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

10 Collegevoorstel UItwerking NPG 

dorps- en wijkplannen (960318) 

1. De Nadere regels dorps- en wijkplannen 

gemeente Midden-Groningen 2022 vast te 

stellen. 

2. In te stemmen met het Aanvraagformu-

lier voor het budget realiseren dorps- of 

wijkplan en het budget uitvoeringsagen-

da. 

3. In te stemmen met het Subsidieplafond 

dorps- en wijkplannen gemeente Midden-

Groningen 2022 en 2023. 

4. In te stemmen met de bijgevoegde start-

volgorde van de dorpen/wijken. 

5. In te stemmen met het persbericht over 

de start van het project. 
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6. In te stemmen met het informeren van de 

raad door middel van bijgevoegde 

raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

11 Raadsbrief beantwoording 

schriftelijke vragen art. 33 RvO 

vlaggen in openbare ruimte  (971222) 

 

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en 

deze aanbieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

12 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

13 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

14 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen Oekraïne.  

 

15 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.  

 

16 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

17 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

18 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 
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19 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

20 Sluiting - 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2022, 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


