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Aanwezig: 

A. 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: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Terugblik jaarwisseling 2022/2023 

(1018912) 

Kennis te nemen van de uitkomst van een 

integrale evaluatie jaarwisseling 2022/2023. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

2 Regionaal MKB Programma 

(1060616) 

1. Het Plan van Aanpak Mkb-programma vast te 
stellen; 

2. Gedeputeerde Hamster volmacht te geven om 
namens gemeente Midden-Groningen het Plan 
van Aanpak Mkb-programma te ondertekenen 
(burgemeester). 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 

Burgemeester Hoogendoorn verleent een 
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volmacht aan gedeputeerde Hamster van de 

Provincie Groningen om het Plan van Aanpak Mkb-

programma namens de gemeente Midden-

Groningen te ondertekenen. 

 

3 Tweede wijzigingsbesluit Nadere regels 

Wmo 2023   

(915169) 

Het tweede wijzigingsbesluit Nadere Regels Wmo 

Midden-Groningen 2023 vast te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Evaluatie adviesraad sociaal domein 

2023  

(1061768) 

1. Kennisnemen van rapport Evaluatie 
adviesraad sociaal domein 2023 en reactie van 
de adviesraad sociaal domein; 

2. De gemeenteraad informeren middels 
bijgevoegde informerende raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Offereins en besluit deze aan te 

bieden aan de raad. 

 

5 Collegevoorstel afhandeling lopende 

zonnepark initiatieven  

(981570) 

1. Instemmen met het hervatten van de 
procedure en het onder voorbehoud 
medewerking verlenen aan de zonnepark 
projecten Evenreiten, Geerlandweg, Siepweg, 
als ook Eekerweg (wijziging) en Duurkenakker 
(inbreiding); 

2. Instemmen met het definitief afwijzen van de 
zonnepark projecten Trekweg en Pastorieweg. 

3. Besluiten de raad te informeren middels 
bijgaande raadsbrief.  

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad.  

 

6 Verlengen noodopvang COA Zuidbroek 1. Instemmen met het aangaan van bijgevoegd 
addendum inzake de verlening van de 
noodopvang van het COA  in Zuidbroek 

2. Instemmen met bijgaande raadsbrief en 
besluiten 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. 

 

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 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning.  

Het college neemt kennis van de memo van de 

provincie inzake de parlementaire enquête 

Gaswinning Groningen. 

 

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.  
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13 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

- Het college neemt kennis van de 

collegebrief van de provincie inzake de 

snelheidsverhoging spoorverbinding 

Hoogezand-Zuidbroek. 

 

- Het college neemt kennis van de memo 

huisvesting maatschappelijke organisaties. 

 

14 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

15 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2023, 

 

     

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.P. Bakker 

Secretaris 
 

 

 


