
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

 

 

Datum: 14 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 

H.P. Bakker, secretaris 

 

Verslaglegging: K. Olthuis, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda Wethouder Nieland heeft het Raadsvoorstel Plan 

Groen  (103749) teruggenomen. 

 

1 Collegevoorstel anterieure overeen-

komst KC Kropswolde Meerwijck  

(1032664) 

1. Kennis te nemen van de nadere afspraken 

met betrekking tot het bouwheerschap 

voor de ontwikkeling van het KC Krops-

wolde – Meerwijck. 

2. Op grond van artikel 160 lid 1 onder d in 

te stemmen met het aangaan van de 

overeenkomst met Stichting Ultiem. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. 

 

2 Raadsbrief beantwoording schrifte-

lijke vragen art. 33 RvO inzake 

kosten van het Regionaal Energielo-

ket  (1041142) 

 

1. Raadsbrief Beantwoording schriftelijke 

vragen art 33 RvO inzake kosten van het 

regionaal energieloket 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. 

 

3 Raadsbrief schriftelijke vragen art. 33 

RvO inzake ontwikkelingen Steendam  

(1043881) 

 

1. Raadsbrief beantwoording van de 

Schriftelijke vragen art 33 RvO inzake 

ontwikkelingen Steendam 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. 

 

4 Collegevoorstel algemene begrotings-

wijziging 2023-304  (1046694) 

 

1. De algemene begrotingswijziging 2023-304 

vast te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

5 Raadsvoorstel algemene begrotings-

wijziging 2023-104 programmabegro-

ting 2023  (1046700) 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 
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 Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

 

6 Collegevoorstel Verlenging nadere  

regels lokaal preventieakkoord  

(1036200) 

 

1. Vaststellen van de verlenging nadere 

regels subsidie Lokaal preventieakkoord 

Midden-Groningen. 

2. Vaststellen van het nieuwe subsidiepla-

fond Lokaal preventieakkoord Midden-

Groningen 2023. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

7 Collegevoorstel donatie slachtoffers 

aardbeving Turkije en Syrië  

(1053435) 

1. Als teken van solidariteit aan de slachtof-

fers van de aardbeving In Turkije en Syrië 

een donatie verstrekken van € 61.500 aan 

Giro555 van de samenwerkende hulporga-

nisaties. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en besluit dit 

ten laste te brengen van de post incidenteel 

onvoorzien. 

 

8 Collegevoorstel huisvesting 

kledingbank Maxima  (1050384) 

1. De huurkosten voor de huur van het pand 

aan de Vosholen 117 in Sappemeer voor 

de huisvesting van Kledingbank Maxima op 

jaarbasis dekken uit: 

- € 12.000 Meedoenfonds 

- € 50.000 Algemene Middelen 

2. De raad voor te stellen om bij de eerst-

volgende maandelijkse begrotingswijzi-

ging het benodigde budget uit de algeme-
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ne middelen ter hoogte van € 50.000 

structureel beschikbaar te stellen. 

 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en verzoekt 

de raad te informeren met een raadsbrief onder 

mandaat van wethouder Offereins; en  

om daarnaast een persbericht te verzenden met 

dezelfde strekking. 

 

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.  

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

16 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
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17 Sluiting - 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2023, 

 

 

   

 

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.P. Bakker 

Secretaris 
 

 

 


