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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: L.Bogema, directiesecretaris 

 

 

Afwezig: 

E. Drenth, wethouder, bij agendapunt 3 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Vaststellen agenda.  Wethouder Drenth heeft het collegevoorstel 

afhandeling lopende zonnepark initiatieven 

(981570) teruggenomen.  

 

1 Collegevoorstel aanvulling budget 

voor adres in batch 1588  (970568) 

1. De verhoging van de subsidie vanuit de 

subsidieregeling batch 1588 versterkings-

opgave voor de gemeente Midden-

Groningen voor het in het voorstel 

genoemde adres en bedragen vast te 

stellen op basis van artikel 14 van de 

subsidie-verordening. 
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2. Opdracht te geven om het benodigde 

wijzigingsbesluit voor het betrokken adres 

op te stellen en te laten verzenden. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Collegevoorstel Inclusie op de werk-

vloer  (1061760) 

1. Instemmen met de inhoud van het Charter 

Diversiteit en deze aan te gaan. 

2. Wethouder Markus Ploeger machtigen om 

het Charter Diversiteit namens de 

gemeente Midden-Groningen te 

ondertekenen (burgemeester). 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging en besluit deze aan te 

bieden aan de raad. 

Burgemeester Hoogendoorn verleent een 

volmacht aan wethouder Ploeger om het Charter 

Diversiteit namens de gemeente Midden-

Groningen te ondertekenen. 

 

3 Collegevoorstel wijziging bestuurs-

vorm Stichting Kielzog  (887507) 

1. Instemmen met de wijziging van de 

huidige bestuursvorm (Bestuur en 

Directie) naar een Raad van Toezicht-

model (RvT) voor Stichting Kielzog. 

2. Instemmen met bijgaande 

statutenwijziging Kielzog. 

3. Mevrouw A.F. Woortman aandragen als 

voorzitter van de Raad van Toezicht. 

4. Stichting Kielzog schriftelijk op de hoogte 

stellen van het collegebesluit. 
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Voor de bespreking van dit agendapunt verlaat 

wethouder Drenth de vergadering.  

 

Besluit 

Het college besluit het voorstel aan te houden. 

 

4 Collegevoorstel Subsidie Chiyo Thai  

(1038504) 

1. Stichting Chiyo Thai een incidentele 

subsidie toe te kennen van € 45.000,- voor 

de periode van maart 2023 tot en met 

februari 2026. 

 

Besluit 

Het college besluit een incidentele subsidie toe te 

kennen van € 45.000,-. De betaling van deze 

geldsom geschiedt in 3 jaarlijkse termijnen, voor 

1 april 2023, 1 april 2024 en 1 april 2025, van  

€15.000,-. 

 

5 Collegevoorstel Rapport onderzoek 

Joods Vastgoed  (746260) 

 

1. Kennisnemen van het rapport onderzoek 

Joods Vastgoed; 

2. Een nader onderzoek laten uitvoeren naar 

de afbraak woningen Gerrit Imbosstraat te 

Foxhol en de kosten van dit onderzoek 

betalen uit het inhuur budget van het 

team DIV & Archief; 

3. Het rapport aanbieden aan de raad via 

bijgevoegde raadsbrief; 

4. Instemmen met bijgaand persbericht. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

6 Collegevoorstel machtiging onderte- 1. Instemmen met de inhoud van de 
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kenen intentieverklaring waterrecre-

atie Provincie Groningen  (1058314) 

intentieverklaring en deze aangaan. 

2. Wethouder Patricia Nieland-Kampen 

machtigen om de intentieverklaring 

namens het college te ondertekenen 

(burgemeester). 

 

Besluit 

Het college stemt in met de intentieverklaring 

met redactionele wijziging en stemt in met het 

aangaan van deze verklaring onder de voorwaarde 

dat ook de waterschappen bij het vervolg worden 

betrokken.  

Burgemeester Hoogendoorn verleent een 

volmacht aan wethouder Nieland-Kampen voor de 

ondertekening van de intentieverklaring.  

 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

 

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 

Het college neemt kennis van het rapport van de 

parlementaire enquête gaswinning. 

 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken naar aanleiding van de 

parlementaire enquête.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  
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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 7 maart 2023, 

 

      
  

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.P. Bakker 

Secretaris 
 

 

 


