
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 8 november 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 

1 Raadsvoorstel Wijziging Grondbeleid  

(785510) 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

met aanbieden van bijgevoegd raadsvoorstel, met 

redactionele wijzigingen onder mandaat van 

wethouder Drenth, aan de raad. 

 

2 Collegevoorstel Werkregio Groningen-

Noord Drenth impulsregeling DPRA  

(983636) 

1. In te stemmen met de regionale aanvraag 

impulsregeling klimaatadaptatie. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om 

namens het college het besluit-

vormingsformulier te ondertekenen. 

3. De werkgroep impulsregeling van dit 
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besluit op de hoogte te stellen door het 

besluitvormingsformulier te mailen naar 

de projectcoördinator van de werkregio. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel waarbij 

wethouder Nieland-Kampen door burgemeester 

Hoogendoorn gemandateerd wordt om het 

besluitvormingsformulier namens het college te 

ondertekenen.  

 

3 Collegevoorstel Regelgeving Jeugd en 

WMO 2023  (915169) 

1. Vaststellen van de Nadere regels Jeugd-

hulp gemeente Midden-Groningen 2023 en 

de Nadere regels Wet maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Midden-

Groningen 2023. 

2. De Verordening Jeugdhulp gemeente 

Midden-Groningen 2023 en de Verordening 

Wet maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Midden-Groningen 2023 ter vast-

stelling voor te leggen aan de gemeente-

raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

met aanbieden van bijgevoegd raadsvoorstel aan 

de raad. 

 

4 Collegevoorstel Biblionet 2021 en 

2023  (984033) 

1. Instemmen met het producten- en dien-

sten catalogus voorstel van Biblionet voor 

2023; 

2. De gemeentelijke subsidiebijdrage ad 

€1.387.042,- voor 2023 beschikbaar 

stellen; 

3. Vanuit het Onderwijs Achterstand Budget 
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een bijdrage van € 217.000,- aanvullen op 

de gemeentelijke subsidie voor specifieke 

taken van Biblionet op dit vlak; 

4. Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van 

Biblionet; 

5. De subsidie van 2021 definitief vaststel-

len op €1.536.287,-; 

6. Biblionet schriftelijk berichten over deze 

kennisneming en vaststelling over 2021; 

7. Instemmen met procesvoorstel inwoners-

participatie Noordbroek en Harkstede om 

te komen tot een aangepast plan voor 

dienstverlening in beide dorpen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

5 Collegevoorstel Raadsbrief Keti Koti  

(984519) 

 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Hoesen-Spithorst en besluit deze aan 

te bieden aan de raad.  

 

6 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

7 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

8 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen Oekraïne.  

 

9 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder Ploeger informeert het college over de 
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en NPG stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

 

Het college stemt in met redactionele wijzigingen 

in het eerder vastgestelde raadsvoorstel 

Actualisering en prioritering lokaal 

programmaplan Hart voor Midden-Groningen NPG 

(961119) onder mandaat van burgemeester 

Hoogendoorn. 

 

10 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

11 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

Het college heeft vorige week vertrouwelijk een 

besluit genomen over het Collegevoorstel 

Heroverweging uitvoeren VTH-taken bouw door de 

gemeente Midden-Groningen (905650). Dit besluit 

is met ingang van 7 november 2022 openbaar. 

13 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

14 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 november 2022, 

 

       

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 


