
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 15 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 

0 Vaststellen agenda Wethouder Drenth heeft het voorstel 

Collegevoorstel afhandeling lopende zonnepark 

initiatieven  (981570) teruggenomen. 

 

1 Raadsvoorstel vaststellen Bestem-

mingsplan Geluidzone transforma-

torstation Avermieden  (818975) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

vaststelling bestemmingsplan ‘Geluidzone 

transformatorstation Avermieden' aan te 

bieden aan de raad. 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
met aanbieden van bijgevoegd raadsvoorstel aan 
de raad. 

 

2 Raadsvoorstel statutenwijziging 

scholengroep OPRON  (984533) 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming 

voorleggen aan de raad 
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Besluit  
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
met aanbieden van bijgevoegd raadsvoorstel met 
redactionele wijziging aan de raad. 

 

3 Collegevoorstel Gebiedsvisie 

entreegebied Hoogezand Noord 

(969454) 

1. Kennis te nemen van het voorontwerp 

“Gebiedsvisie Entreegebied Hoogezand; een 

aantrekkelijke entree voor de stad” en deze 

vrijgeven van de voor participatie met 

ondernemers en omwonenden en vooroverleg 

met de vooroverlegpartners; 

2. In te stemmen met het proces van participatie 

en inspraak; 

3. In te stemmen met bijgevoegde raads-brief. 

 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging. 

 

4 Collegevoorstel omgekeerde vlaggen 

en andere uitingen  (996860) 

1. Te besluiten tot het verwijderen van 

omgekeerde vlaggen en andere uitingen, 

onder andere in de vorm van gekleurde 

plakstroken om lantaarnpalen, die zijn 

aangebracht in de openbare ruimte en/of op 

c.q. aan gemeentelijke eigendommen in het 

kader van de protesten tegen het 

stikstofbeleid; 

2. Met het verwijderen te beginnen vanaf 1 

december 2022; 

3. Omgekeerde vlaggen en andere uitingen die 

vanaf 1 december 2022 worden aangebracht 

onmiddellijk te verwijderen. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging. 
 

5 Raadsvoorstel Slotwijziging begroting 

2022  (998917) 

1. Instemmen met het raadsvoorstel Slot-

wijziging 2022 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 Ploeger, aan de raad. 

 

6 Raadsvoorstel Lokaal Plan van Aanpak 

Versterking  (966404) 

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 aan 
de raad. 

7 Raadsvoorstel Visie en Uitvoerings-

agenda Vrijetijdseconomie  (100434) 

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 
wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Nieland-Kampen, aan de raad. 

 

8 Collegevoorstel oordeel waarderings-

kamer over uitvoering Wet WOZ  

(992692) 

1. De beoordeling van de Waarderingskamer over 

uitvoering van de Wet waardering onroerende 

zaken (Wet WOZ) in de gemeente Midden-

Groningen voor kennisgeving aannemen. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 
 

9 Raadsvoorstel Heffingsverordeningen 

2023 Midden-Groningen  (999194) 

1. De bijgaande verordeningen op de heffing en 

invordering van gemeentelijke belastingen 

2023 vast te laten stellen door de Raad. 

 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
met aanbieden van bijgevoegd raadsvoorstel 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 

Oekraïne. 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen Oekraïne.  

 

14 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.  

 

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.  
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19 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 november 2022, 

 

 

     

  

 

  

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


