
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 7 februari 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 vaststelling wijzi-

gings-plan Schildwolde, Meenteweg 

110  (1004224) 

1. Het wijzigingsplan Schildwolde, Meente-

weg 110, met planidentificatienummer 

NL.IMRO.1952.wpscwmeenteweg110-va01, 

ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor 

de gronden waarop het wijzigingsplan 

betrekking heeft. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

2 Collegevoorstel benoeming interim 

gemeentesecretaris/algemeen 

directeur  (1047758) 

1. De heer Hendrik Pieter Bakker benoemen 

als interim gemeentesecretaris / 

algemeen directeur voor de periode van 9 
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februari 2023 tot 1 september 2023 met 

de mogelijkheid van een maand verlen-

ging. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

3 Collegevoorstel aanstellen 

concerncontroller  (1045682) 

1. Aanstellen Meike Jonker als concerncon-

troller. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

4 Collegevoorstel aanpassen tarieven 

nadere regels WMO  (915169) 

1. Het eerste wijzigingsbesluit Nadere Regels 

regels Wmo Midden-Groningen 2023 vast 

te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

5 Collegevoorstel afwijzen verzoek 

Kwartier, Zorg en Welzijn  (1035109) 

1. Instemmen met afwijzen verzoek Kwartier 

Zorg & Welzijn voor verhoging subsidies 

voor 2022 en 2023. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

6 Collegevoorstel Woningmarktonder-

zoek Midden-Groningen  2022-2030-

2040  (1046018) 

 

1. Kennis nemen van het 'Woningmarkton-

derzoek Midden-Groningen 2022-2030-

2040'. 

2. De inzichten uit het 'Woningmarktonder-
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zoek Midden-Groningen 2022-2030-2040' 

gebruiken voor de actualisatie van de 

'Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-

2028'. 

3. Het 'Woningmarktonderzoek Midden-

Groningen 2022-2030-2040' met bijge-

voegde raadsbrief ter kennisgeving 

doorsturen 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. 

 

 

7 Raadsbrief ontwikkeling recreatie-

park Borgmeren Scharmer 

(953872) 

1. Raadsbrief over de ontwikkelingen op 

recreatiepark Borgmeren te Scharmer 

versturen 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth en besluit deze aan te bieden 

aan de raad. 

 

 

8 Collegevoorstel bestuursovereen-

komst Groninger Gemeenten en 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

over opvang asielzoekers en 

ontheemden uit Oekraïne  (1050620) 

1. Instemmen met de ‘Bestuursovereenkomst 

Groninger gemeenten & ministerie van 

Justitie en Veiligheid, Opvang 

asielzoekers en ontheemden uit 

Oekraïne’. 

2. Instemmen met het verlenen van de 

machtiging aan de burgemeester van de 

gemeente Groningen, dhr. Schuiling, om 

namens de tien gemeenten de 
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bestuursovereenkomst te tekenen. 

3. De raad informeren met de bijgevoegde 

raadsbrief van de veiligheidsregio 

Groningen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

De burgemeester machtigt de burgemeester van 

de gemeente Groningen, dhr. Schuiling, om 

namens de gemeente Midden-Groningen de 

bestuursovereenkomst te tekenen. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

 

9 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

10 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

 

11 Stand van zaken opvang vluchtelingen  Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen.  

 

12 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.  

 

13 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

14 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2023 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  



   

 Pagina: 5 van 5 

 Datum: 7 februari 2023 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

16 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

17 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 februari 2023, 

 

 

 

   

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

T. van de Poel 

Loco - Secretaris 
 

 

 


