
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 17 januari 2023 Opsteller: Lianna Bogema 

Zaak: 2023/ Mailadres: lianna.bogema@midden-groningen.nl 

 

  

Aanwezig: 

Aa. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

E. Drenth, wethouder 

M. Ploeger, wethouder 

E. Offereins, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

P. Nieland-Kampen, wethouder 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsvoorstel Begrotingen 2023 

Scholengroep OPRON en Ultiem 

onderwijs  (1032987) 

1. Raadsvoorstel begrotingen 2023 Scholen-

groep OPRON en Ultiem onderwijs ter 

besluitvorming voorleggen aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth.  

 

2 Raadsvoorstel Vvgb aanbouwen van 

uitloopruimte aan bestaand dieren-

verblijf Zandwerf 2 Hellum  (1027397) 

1. De raad ter besluitvorming voorstellen 

een ontwerpverklaring van geen beden-

kingen (vvgb) af te geven voor het 

uitbreiden van het agrarisch bedrijf aan 

de Zandwerf 2 in Hellum. 

 



   

 Pagina: 2 van 7 

 Datum: 17 januari 2023 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth.  

  

3 Raadsvoorstel ‘Plan van Aanpak 

‘Uitwerking vervolgaanpak kernen, 

dorpen en buurten Gemeente 

Midden-Groningen’  (1027389) 

 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth.  

 

4 Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan 

Verlengde Veenlaan Slochteren  

(893501) 

1. De raadsbrief aan te bieden aan de raad 

met als oogmerk de raad te informeren 

over de lopende procedure voor ontwerp-

bestemmingsplan Verlengde Veenlaan in 

Slochteren. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

 

5 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 

krediet deelname aan LEADER+ 2023-

2027  (970454) 

 

 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel 

over LEADER+ aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 
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6 Inwerkingtreding Omgevingswet 

 

 

A Oplegger besluitvorming omgevings-

wet 

1. kennis nemen van de oplegger en 
bijbehorende bijlage. 

Besluit 

Het college neemt kennis van de oplegger met 

bijbehorende bijlage en besluit deze met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth aan te bieden aan de raad. 

 

B Raadsvoorstel Oplegger uitkomsten 

Omgevingsvisie traject en vervolg 

(1022082) 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

deze ter besluitvorming aan te bieden aan 

de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

C Raadsvoorstel Delegatiebesluit 

Omgevingswet gemeente Midden-

Groningen (987157) 

 

1. instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

D Raadsvoorstel Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit  (1035370) 

1. instemmen met het raadsvoorstel 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

E Raadsvoorstel Verordening nadeel-

compensatie gemeente Midden-

Groningen 2023  (943916) 

1. Het college van burgemeester en wethou-

ders stemt in met bijgevoegd raadsvoor-

stel inzake de vaststelling van de Veror-

dening nadeelcompensatie gemeente 
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Midden-Groningen 2023 ten behoeve van 

besluitvorming door de raad in haar 

vergadering van 9 maart 2023. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

7 Raadsvoorstel Algemene wijziging 

begroting 2023-103 inzake Lokaal 

steunpakket hoge energielasten  

(1035859) 

 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

8 Collegevoorstel Lokaal steunpakket 

hoge energielasten  (1015761) 

1. De reserve Maatwerk Fonds Energiecrisis 

als volgt in te zetten: 

- reservering € 50.000 voor financiële 

noodsteun aan huishoudens; 

- reservering € 500.000 voor energietoe-

slag 2023; 

- reservering € 692.500 voor financiële 

noodsteun aan maatschappelijke organi-

saties; 

- reservering € 692.500 voor financiële 

noodsteun aan kleine ondernemingen; 

- reservering € 65.000 voor de uitvoe-

ringskosten financiële noodsteun. 

2. De Nadere regels energiecompensatie 

maatschappelijke organisaties en kleine 

ondernemingen gemeente Midden-

Groningen 2023 vast te stellen. 

3. De aanvraagformulieren voor de nadere 

regels energiecompensatie maatschap-

pelijk vastgoed en kleine ondernemingen 

gemeente Midden-Groningen 2023 vast te 

stellen. 
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4. Het Subsidieplafond energiecompensatie 

maatschappelijke organisaties en kleine 

ondernemingen gemeente Midden-

Groningen 2023 vast te stellen. 

5. Aan de raad in de Voorjaarsnota 2023 voor 

te stellen om een bedrag van € 750.000 

uit de coronacompensatie-middelen 2021 

te reserveren voor de inzet van energie-

besparende maatregelen voor sport- en 

cultuurorganisaties en dorps- en wijkcen-

tra. 

6. De budgettaire consequenties van de inzet 

van het Maatwerk Fonds Energiecrisis en 

de energiebesparende maatregelen voor 

sport- en cultuurorganisatie en dorps- en 

wijkcentra te verwerken bij de 

eerstvolgende maandelijkse begro-

tingswijziging van 2023. 

7. De raad informeren over de aanpak 

financiële noodsteun energiecrisis via 

bijgevoegde raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Offereins. 

 

9 Raadsvoorstel Coördinatie van 

procedures voor de realisatie van een 

camping te Steendam  (1003286) 

 

1. Instemmen met het ter besluitvorming 

aanbieden van bijgevoegd raadsvoorstel 

en raadsbesluit. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging. 
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10 Raadsvoorstel Verordening Stimule-

ringslening PAW Steendam Tjuchem  

(1027379) 

 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

deze ter besluitvorming aan te bieden aan 

de raad. 

 

Besluit 

Het college bestaat conform voorstel.  

 

11 Raadsbrief schriftelijke 

beantwoording vragen VVD 

gebiedsvisie entreegebied (1037604) 

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad.  

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat aan 

wethouder Drenth 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. Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen.  

 

15 Stand van zaken gevolgen gas- en 

zoutwinning en NPG 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gas- en zoutwinning.  

 

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 2023 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  
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18 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- Het College besluit wethouder Drenth aan 

te wijzen als adviseur voor de 

vertrouwenscommissie.  

 

19 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

20 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari  2023, 

 

 

  

    

  

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


