
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 20 december 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 Collegevoorstel pro-forma hoger 

beroep omgevingsvergunning 

zoutwinning Nedmag  (1021636) 

1. Pro-forma hoger beroep in te stellen 

tegen de uitspraak van de rechtbank Den 

Haag van 1 november 2022 op de 

verleende omgevingsvergunning voor het 

uitbreiden en renoveren van de locatie 

WHC-1, inrichting WHC-1/2 met kenmerk 

3000245 van de minister van EZK van 30 

april aan Nedmag op grond van artikel 160 

lid 1 sub f van de Gemeentewet en 

hiertoe; 

2. In te stemmen met bijgevoegd proces-

besluit; 

3. In te stemmen met de strekking van het 

beroepsschrift als beschreven in bijgaand 

bespreekstuk, en dit verder uit te laten 
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werken. 

 

Besluit 

Het college heeft op dinsdag 13 december via een 

schriftelijke ronde conform voorstel besloten. 

 

2 Raadsbrief pro forma beroep 

uitspraak rechtbank Nedmag 

(1021636) 

1. Raadsbrief pro forma beroep uitspraak 

rechtbank Nedmag vast te stellen 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.  

 

3 Collegevoorstel Jaarwisselingsbeleid 

2022-2023, continuering van de 

beleidsuitgangspunten  (1018912) 

1. In te stemmen met de continuering van 

de in de afgelopen jaren in gang gezette 

aanpak jaarwisseling en de bijbehorende 

maatregelen. 

2. In te stemmen met het instellen van een 

vuurwerkvrijezone rondom het verzor-

gingstehuis De Burcht. 

 

Besluit  
Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Collegevoorstel vaststelling bestem-

mingsplan Kolham, naast Hoofdweg 

157  (760153) 

1. Het bijgevoegde bestemmingsplan 

'Kolham, naast Hoofdweg 157' ter vast-

stelling aanbieden aan de gemeenteraad 

indien er geen zienswijzen worden inge-

diend tijdens de periode van terinzage-

legging. 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 
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5 Raadsbrief verzamelbestemmingsplan 

2022  (979737) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief, 

waarbij de raad wordt geïnformeerd over 

het verzamelbestemmingsplan 2022 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.  

 

6 Collegevoorstel Programma Huisves-

ting Onderwijs 2023  (1014319) 

1. Het Programma en Overzicht Huisvesting 

Onderwijs 2023 vaststellen. 

2. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

en deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 
Het college besluit conform. 

 

7 Collegevoorstel managementsamen-

vatting dashboard sociaal domein Q3 

2022  (896069) 

 

 

 

1. Kennisnemen van de managementsamen-

vatting dashboard sociaal domein Q3 

2022. 

 
Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

8 Raadsbrief beantwoording raads-

vragen D66, art 33 RvO - aanpassing 

reintegratie verordening  (1014897) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

beantwoording schriftelijke vragen van de 

fractie van D66 over het re-

integratiebeleid 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 Raadsbrief beantwoording raads-

vragen PvdA, art. 33 RvO – energie-

1. In te stemmen met bijgaande Raadsbrief 

en deze aan te bieden aan de raad. 
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toeslag  (1015520) 

 

 

Besluit 
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 
besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

10 Collegevoorstel regionale verdeel-

sleutel Jeugdhulp 2023-2024  

(1012017) 

1. De veerdeelsleutel van de solidaire en 

gezamenlijke kosten jeugdhulp voor de 

jaren 2023 en 2024 van de deelnemende 

gemeenten vast te stellen; 

2. De gemeenteraden te informeren over het 

besluit; 

3. De verdeelsleutel voor de solidaire en 

gezamenlijke kosten jeugdhulp in maart 

2024 te laten evalueren. 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

 

11 Raadsbrief Regiovisie Jeugd, ontwik-

keltafels en de hervormingsagenda 

(1018675) 

1. De raadsbrief Regiovisie Jeugd, Ontwik-

keltafels en de Hervormingsagenda vast te 

stellen 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. 

 

12 Collegevoorstel Uitbetaling indexatie  

(1016405) 

1. In te stemmen met het uitbetalen van de 

indexaties van de (nabestaanden) 

pensioenen van oud-wethouders en deze 

ex-bestuurders hiervan schriftelijk op de 

hoogte te stellen. 

2. De budgettaire consequenties voor 2022 

te betrekken bij de jaarrekening 2022 en 

voor 2023 bij een eerstvolgende 



   

 Pagina: 5 van 8 

 Datum: 20 december 2022 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

maandelijkse begrotingswijziging 2023. 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

 

13 Raadsbrief beantwoording raadsvra-

gen Groenlinks art. 33 RvO – loon-

kloof Midden-Groningen  (1008018) 

 

1. Instemmen met bijgevoegde 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. 

 

14 Collegevoorstel Consul oorlogsgraven-

stichting (94501) 

1. De heer J. Schoemaker, beheerder 

begraafplaatsen, te benoemen als consul 

oorlogsgraven ten behoeve van de 

oorlogsgravenstichting. 

2. De Oorlogsgravenstichting via bijgevoeg-

de collegebrief van de benoeming op de 

hoogte te stellen. 

3. De consuls van de voormalige gemeenten 

Menterwolde (de heer A. Molema) en 

Slochteren (de heer K. Kiewiet) door 

middel van bijgevoegde brief te bedan-

ken voor hun jarenlange inzet. 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

 

15 Raadsbrief beantwoording 

raadsvragen D66 en GroenLinks 

inzake aanwezigheid wethouder bij 

Sinterklaasintocht  (1008013) 

1. In te stemmen met de raadsbrief schrifte-

lijke vragen GroenLinks en D66 inzake de 

aanwezigheid van een wethouder bij de 

sinterklaasintocht en deze aan te bieden 

aan de raad. 
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Besluit 
Het college besluit conform voorstel met 
redactionele wijziging onder mandaat van 
burgemeester Hoogendoorn. 

 

16 Raadsbrief schriftelijke en 

aanvullende vragen PvdA, art 33 RvO, 

brand aan de Knijpslaan te Kolham 

(1023297) 

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief 

beantwoording schriftelijke vragen van de 

fractie PvdA brand Knijpslaan te 

Kolham en deze aan te bieden aan de 

raad. 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

 

17 Collegevoorstel bestuurlijke 

besluitvorming diverse zaken 

golfbaan  (798762) 

1. Akkoord gaan met het vestigen van een 

recht van opstal voor onbepaalde tijd van 

alle gebouwen op de golfbaan. 

2. a. De gemeente stelt een bedrag van       

€ 75.000 aan de club ter beschikking als 

bijdrage in de bouw van het clubhuis. De 

financiële consequenties worden meege-

nomen bij de behandeling van de voor-

jaarsnota. 

b. Conform beleid wordt voorgesteld dit 

bedrag te activeren. 

3. Akkoord te gaan met de (meerjaren)be-

groting 2023-2027 waarin opgenomen een 

hogere bijdrage van de stichting in de 

bouw van het clubhuis (€ 400.000,-), en 

de aflossing op de lening in 2027 (€ 

125.000,-) gestalte geven. 

4. Akkoord te gaan met een onderzoek naar 

de (on)wenselijkheid en (on)mogelijkhe-

den van overdracht van de golfbaan aan 

de stichting/vereniging. (Voorwaarde: 
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voor de gemeente mag dit niet leiden tot 

een verlies op begrotings-

/rekeningniveau). 

5. Akkoord gaan met een recht van eerste 

weigering/ eerste koop voor de golfclub 

bij verkoop door de gemeente. Met 

daarbij de voorwaarde dat de gemeente 

bij daadwerkelijke verkoop de positie 

krijgt van eerste weigering/eerste koop. 

6. De heren X, X en X benoemen tot 

bestuurder van de Stichting Duurswold 

onder gelijktijdige intrekking van het 

lidmaatschap van X. 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel waarbij het 
onderzoek genoemd onder beslispunt 4 wordt 
uitgebreid met een onderzoek naar de 
stichtingsvorm. Ook verzoekt het college de raad 
te informeren met een raadsbrief onder mandaat 
van wethouder Hoesen-Spithorst. 

 

18 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

19 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

20 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen Oekraïne.  

 

21 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.  
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22 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

23 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

24 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

25 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

26 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


