
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 24 januari 2023 Opsteller: Lianna Bogema 

Zaak: 2023/ Mailadres: directiesecretaris@midden-groningen.nl 

 

  

Aanwezig: 

E. Drenth, wethouder, plv voorzitter 

M. Ploeger, wethouder 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

E. Offereins, wethouder 

T. van de Poel, plv. secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

P. Nieland-Kampen, wethouder 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsvoorstel Brandweerzorg 2030  

(1022583) 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel aanwijzen stembu-

reaus verkiezingen 2023 Provinciale 

Staten en Waterschap Hunze en Aa's  

(1024415) 

1. In te stemmen met de aanwijzing van 32 

stemlokalen waarin een stembureau 

wordt ingericht voor de gecombineerde 

verkiezingen voor de Provinciale Staten en 

het Waterschap Hunze en Aa's op 15 

maart 2023. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel.  
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3 Raadsbrief Decembercirculaire 2022  

(1030916) 

1. Instemmen met de raadsbrief over de 

decembercirculaire 2022. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Ploeger en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.  

 

4 Collegevoorstel Managementletter 

interimcontrole 2022  (1022002) 

1. Kennisnemen van de door de accountant 

uitgebrachte managementletter 2022. 

2. Instemmen met de bijgevoegde 

raadsbrief. 

3. De managementletter 2022 en de daarbij 

behorende raadsbrief agenderen voor de 

auditcommissie van 7 februari 2023. 

4. De managementletter 2022 en de daarbij 

behorende raadsbrief na bespreking in de 

auditcommissie ter informatie zenden 

naar de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

5 Raadsbrief samenwerkingsovereen-

komst aanleg glasvezel  (1035787) 

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en 

besluiten 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 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  
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7 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

8 Stand van zaken opvang vluchtelingen  Wethouder Drenth informeert het college over de 

stand van zaken opvang vluchtelingen.  

 

9 Stand van zaken gevolgen gas- en 

zoutwinning en NPG 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Vanwege de afwezigheid van burgemeester 

Hoogendoorn wordt de stand van zaken NPG niet 

besproken.  

 

10 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

11 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2023 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

13 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

14 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023, 

 

 

 

   

   

E. Drenth 

Loco-Burgemeester 

T. van de Poel 

Loco-Secretaris 
 

 

 


