
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 21 februari 2023 Opsteller: Directiesecretaris 

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

 

  

Aanwezig: 

Aa. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

E. Drenth, wethouder 

M. Ploeger, wethouder 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

P. Nieland-Kampen, wethouder (vanaf agendapunt 12) 

E. Offereins, wethouder 

H.P. Bakker, secretaris 

 

Verslaglegging: Kirsten Olthuis, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

P. Nieland-Kampen, wethouder (tot agendapunt 12)  

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda - Wethouder Drenth heeft het Raadsvoor-

stel Klimaatadaptatieplan Midden-Gronin-

gen 2022-2026  (7665)teruggenomen. 

 

- Wethouder Nieland heeft het Collegevoor-

stel Uitvoering moties gratis aanleveren 

grofvuil en verlenging zomerinzameling 

gft  (1044621) teruggenomen. 

 

1 Collegevoorstel Verkiezingen Provin-

ciale Staten en Waterschappen op 15 

maart 2023  (1038178) 

1. Instellen van één Gemeentelijk Stembu-

reau voor de verkiezingen van de Provin-

ciale Staten en van de Waterschappen 

(GSB) en van één Centraal stembureau 

voor gemeenteraadsverkiezingen (CSB), 
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inclusief het benoemen van de leden 

hiervoor. 

2. Instemmen met locatie en tijdstip zitting 

gemeentelijk stembureau (GSB). 

3. Instemmen met het benoemen van stem-

bureauleden voor de verkiezingen van de 

Provinciale Staten en Waterschappen 2023 

die zijn opgenomen in het daarvoor 

bijgehouden register. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Collegevoorstel Domein overstijgende 

samenwerking  (1053551) 

1. Kennis te nemen van de projectaanvraag 

DOS; 

2. Deel te nemen met de daarin beschreven 

experiment(en) in haar gemeente; 

3. Gemeente Westerkwartier te mandateren 

als penvoerder; 

4. Het benodigde formulier daarvoor te laten 

ondertekenen door portefeuillehouder 

Evert Offereins; 

5. Medewerking te verlenen aan monitoring 

en verslaglegging. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel.  

Burgemeester Hoogendoorn verleent een vol-

macht aan wethouder Offereins voor de onderte-

kening. 

 

3 Collegevoorstel Verkoop Vosholen 

119 te Sappemeer  (1001943) 

1. Akkoord te gaan met: 

• De verkoop van het object aan de 

Vosholen 119 in Sappemeer aan 

de beoogde koper; 
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• Deze verkoop openbaar te maken 

met de bijgevoegde publicatie. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel onder de 

voorwaarde dat de raad geen wensen en beden-

kingen heeft tegen voorgenomen verkoop. 

Het college besluit de raad middels een raads-

voorstel in kennis te stellen van de voorgenomen 

verkoop en in de gelegenheid te stellen wensen 

en/of bedenkingen tegen deze verkoop te uiten. 

Het college mandateert wethouder Offereins voor 

de vaststelling van het raadsvoorstel. 

 

4 Collegevoorstel Stand van zaken en 

vervolg Mobiliteitsplan Midden-

Groningen  (1024248) 

1. Kennisnemen van de stand van zaken en 

het vervolg van het Mobiliteitsplan 

Midden-Groningen. 

2. Instemmen met het informeren van de 

gemeenteraad met bijgevoegde raads-

brief. 

 

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. 

 

5 Raadsvoorstel Plan Groen  (103749) 1. Het Plan Groen zoals opgenomen in de 

bijlage, vast te stellen; 

2. Het beleidsplan groen 'Mien toen, Mien 

stee', zoals opgenomen in de bijlage, 

opnieuw vast te stellen voor een periode 

van vier jaar (2024-2027); 

3. Keuze te maken voor Scenario Basis 1; 
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4. De kosten van Scenario Basis 1 van 

€1.396.235 incidenteel te dekken uit de 

gereserveerde gelden beheer- en investe-

ringsopgave openbare ruimte; 

5. De gemeentebegroting 2023 op program-

ma niveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met als toe-

voeging dat de bedragen in het beleidsplan indica-

tief zijn en is akkoord om bijgevoegd raadsvoor-

stel met redactionele wijzigingen onder mandaat 

van wethouder Nieland aan te bieden aan de 

raad. 

 

6 Collegevoorstel Dwangsommen Wob-

verzoeken Media  (1057033) 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief 

en via de dagmail aan te bieden aan de 

raad. 

2. Kennis te nemen van de gewijzigde 

werkwijze voor de behandeling van Woo-

verzoeken van de media. 

3. Het mandaatbesluit aan te passen en ter 

vaststelling voor te leggen aan het 

college. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) 

 

- 



   

 Pagina: 5 van 5 

 Datum: 21 februari 2023 

 Zaak:  

 Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

 

 

9 Stand van zaken opvang vluchtelingen  Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen.  

 

10 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.  

 

11 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

12 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2023 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

14 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

15 Sluiting 

 

- 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2023, 

 

     

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.P. Bakker 

Secretaris 
 

 


