
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 31 januari 2023 Opsteller: Directiesecretaris 

Zaak: 2023/ Mailadres: directiesecretaris@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 

T. van de Poel, plv. secretaris 

 

Verslaglegging: K. Olthuis, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel verlenging deelname 

samenwerking in Agenda voor de 

Veenkoloniën met een jaar  (1011521) 

 

1. Besluiten de samenwerking in Agenda voor 

de Veenkoloniën te verlengen met een 

jaar, tot en met 2024. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

2 Collegevoorstel Verhoging subsidie 

batch 1588 adres in Overschild  

(943736) 

1. De subsidieverhoging voor het in tabel 1 

genoemde adres tot het genoemde to-

taalbedrag als genoemd in dit voorstel op 

basis van artikel 14 van de subsidiever-

ordening batch 1.588 versterkingsopgave 

voor de gemeente Midden-Groningen vast 

te stellen. 
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2. Opdracht geven om het voor het betrok-

ken adres benodigde wijzigingsbesluit, dat 

in concept bij dit voorstel is gevoegd, te 

laten verzenden aan de eigenaar. 

Tegelijkertijd een afschrift van het 

wijzigingsbesluit aan SNN te laten ver-

zenden met het verzoek het budget van 

het depot van het betrokken adres met 

het totaalbedrag op te hogen. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel.  

 

3 Collegevoorstel Verhoging subsidie 

batch 1588 adres in Overschild  

(944389) 

1. De subsidieverhoging voor het in dit 

voorstel genoemde adres met de in het 

voorstel genoemde bedragen op basis van 

artikel 14 van de subsidieverordening 

batch 1.588 versterkingsopgave voor de 

gemeente Midden-Groningen vast te 

stellen. 

2. Opdracht geven om het voor het 

betrokken adres opgestelde wijzigings-

besluit, dat in concept bij dit voorstel is 

gevoegd (bijlage C), te laten verzenden 

aan de eigenaar. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel nadere regels en 

uitvoering subsidie voor huiseigena-

ren vanuit het plan van aanpak  

(1039246) 

1. De Nadere regels energiebesparende 

maatregelen woningen van eigenaar-

bewoners gemeente Midden-Groningen 

2023 vast te stellen. 

2. Het Subsidieplafond energiebesparende 

maatregelen woningen van eigenaar-
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bewoners gemeente Midden-Groningen 

2023 vast te stellen. 

3. Besluiten om de uitvoering van de sub-

sidieregeling te mandateren aan het 

college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Oldambt, conform het 

bij dit voorstel behorende mandaatbe-

sluit. 

4. Instemmen met bijgaande raadsbrief en 

deze aan te bieden aan 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 Raadsvoorstel vaststelling verza-

melbestemmingsplan 2022  (979737) 

 

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor 

vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan 

de raad. 

 

6 Raadsbrief overzicht activiteiten 

energie en wonen vanuit programma 

Duurzaamheid  (975142) 

 

1. Instemmen met bijgaande 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. 
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7 Collegevoorstel Woondeal Regio 

Groningen Assen  (1039244) 

1. Instemmen met de concept-Woondeal 

Regio Groningen-Assen, inclusief de 

daarbij behorende bijlagen. 

2. De portefeuillehouder wonen mandateren 

om de Woondeal aan te gaan (B&W) en te 

machtigen de woondeal te ondertekenen 

(Burgemeester). 

3. De portefeuillehouder wonen te manda-

teren om in overleg met de beleidsad-

viseur wonen beperkte wijzigingen in de 

Woondeal te verwerken. Het gaat om 

wijzigingen die komen van (overige) 

colleges van B&W, Gedeputeerde Staten 

of het Rijk. 

4. Instemmen met de Raadsbrief over de 

Woondeal Regio Groningen-Assen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijzigingen onder mandaat van 

wethouder Drenth en besluit deze aan te bieden 

aan de raad. 

 

 

8 Collegevoorstel Heemtuin Muntendam  

(1017875) 

1. Instemmen met een incidentele subsidie 

van €45.000 voor het jaar 2022 aan 

Stichting Werkpro voor de Heemtuin. 

2. Instemmen met een incidentele subsidie 

van €7.655 in verband met verrekening 

van onjuiste omvang subsidie 2021. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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9 Collegevoorstel sturing wethouders 

bij projecten met een complex 

karakter (project-wethouder) 

(1046325) 

1. Instemmen met de sturing door de project 

wethouder bij projecten met een complex 

karakter. 

2. Instemmen met de aangepaste 

portefeuilleverdeling van het college 

conform de bijlage als gevolg van de 

instemming met beslispunt 1. 

3. Instemmen om de raad met bijgevoegde 

raadsbrief te informeren over de sturing 

door project wethouders als opgenomen 

in de aangepaste portefeuilleverdeling. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Ploeger en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.  

 

10 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

11 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

12 Stand van zaken opvang vluchtelingen  Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen.  

 

13 Stand van zaken gevolgen gas- en 

zoutwinning 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.  

 

14 Rondje ervaringen delen wijken en De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  
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dorpen 

15 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2023 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

16 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

17 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

18 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2023, 

 

 

 

    

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

T. van de Poel 

Loco-Secretaris 
 


