
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 21 maart 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 – bij agendapunt 0. 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

E. Offereins, wethouder 

H.P. Bakker, secretaris 

 

Verslaglegging: K. Olthuis, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

P. Nieland-Kampen, wethouder - vanaf agendapunt 1. 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

0 Opening Wethouder Nieland-Kampen leest een 

persoonlijke verklaring voor waarin zij het 

indienen van haar ontslag aankondigt. Daarna 

verlaat zij de vergadering. 

 

1 Vaststellen agenda Wethouder Ploeger heeft het voorstel Krediet 

dorpshuis Steendam (1048537) teruggenomen. 

Het college heeft het voorstel Gratis grof 

huishoudelijk afval inleveren (1044621) 

teruggenomen. 

 

2 Motie adoptie namen Nationaal 

Holocaust Namenmonument  

(1058267) 

1. Adopteren van de namen van de 3 jongste 
Joodse slachtoffers van de Holocaust, 1 uit 
elk van de 3 voormalige gemeenten waar 
Midden-Groningen uit ontstaan is; 
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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. 

 

3 Vaststelling gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Groningen.  

(1062208) 

 

Het college heeft kennisgenomen van de 

bijeenkomst voor de raden en staten op 24 maart 

inzake de wijziging wet gemeenschappelijke 

regeling. Met inachtneming hiervan is het 

volgende besloten: 

 

1. Kennis te nemen van het ontwerp van de 

gewijzigde Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Groningen 2023. 

2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te 

dienen tegen het ontwerp van de gewijzigde 

Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Groningen 2023. 

3. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijzigingen onder mandaat van wethouder Drenth 

aan te bieden aan de raad. 

 

4 Algemene begrotingswijziging 2023-105 

programmabegroting 2023  

(1065433) 

Instemmen met de algemene begrotingswijziging 

2023-105 programma-begroting 2023 middels 

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 bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

 

5 Aanvulling budget voor adres in batch 

1588  

(1045474) 

1. De verhoging van de subsidie vanuit de 
subsidieregeling batch 1588 1.588 
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 
subsidieverordening. 

2. Opdracht te geven om het benodigde 
wijzigingsbesluit voor de betrokken adressen 
op te stellen en te laten verzenden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel.  

 

6 Ledenraadpleging VNG Principeakkoord 

CAO  

(1062253) 

1. Kennisnemen van de ledenbrief VNG inzake 

het principeakkoord CAO gemeenten. 

2. Instemmen met het voorliggende 

principeakkoord. 

3. Instemmen met de onder argumenten 

genoemde kritische kanttekeningen bij het 

principe akkoord en besluiten deze kenbaar te 

maken aan de VNG. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

7 Algemene subsidieverordening van 

toepassing verklaren op incidentele- en 

begrotingssubsidies  

(1003323) 

1. De vigerende Algemene subsidieverordening 

Midden-Groningen van toepassing te verklaren 

op incidentele subsidies en 

begrotingssubsidies. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

8 Verlenging subsidieregeling 

buitenkasten AED's  

(1057504) 

1. Vaststellen van de Nadere regels subsidie 
Aanschaf en plaatsing AED’s gemeente 
Midden-Groningen 2023. 

2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 4.000 
per jaar waarvan de verdeling overeenkomstig 
artikel 8, eerste lid van de Nadere regels 
subsidie Aanschaf en plaatsing AED’s 
gemeente Midden-Groningen 2023 
plaatsvindt. Dit plafondbesluit treedt pas in 
werking na algemene bekendmaking. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

9 Raadsbrief 

klanttevredenheidsonderzoek 

Kredietbank 2022  

(1053448) 

Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over het 

klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank 2022 

en besluiten deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en 

besluit deze aan te bieden aan de raad. 

 

10 Vaststelling bestemmingsplan 

Verlengde Veenlaan te Slochteren 

(893501) 

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze 

ter besluitvorming voorleggen aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijzigingen onder mandaat van wethouder Drenth 

aan te bieden aan de raad. 
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11 Adviesrecht gemeenteraad en 

verplichte participatie  

(1063847) 

Instemmen met bijgaand raadsvoorstel 

adviesrecht gemeenteraad en verplichte 

participatie aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijzigingen onder mandaat van wethouder Drenth 

aan te bieden aan de raad. 

 

12 Raadsbrief voortgang Verbeteragenda 

Raad  

(1058274) 

Instemmen met bijgaande raadsbrief en besluiten 

deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijzigingen en besluit deze aan 

te bieden aan de raad. 

 

13 Verlenging periode wekelijkse 

inzameling gft  

(1064008) 

1. De motie als beschreven uit te voeren; 
2. Kennis te nemen van de financiële 

consequenties; 
3. De raad te informeren met bijgevoegde 

(concept) raadsbrief; 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijzigingen en besluit deze aan 

te bieden aan de raad. 

 

14 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

15 Raad (terugblik en vooruitblik) 

 

- 
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16 Stand van zaken opvang vluchtelingen  Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen. 

 

17 Stand van zaken gevolgen gas- en 

zoutwinning en NPG 

 

 

 

 

 

Collegevoorstel Inzet Groningen n.a.v. 

uitkomsten Parlementaire Enquête 

Aardgaswinning Groningen  

(1071093) 

 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gas- en zoutwinning.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG. 

 

 

1. Het voorstel “Herstel en perspectief voor 

Groningen” d.d. maart 2023 vast te stellen; 

2. De bestuurlijke delegatie bestaande uit 

gedeputeerde Hamster, burgemeester 

Schuiling, Commissaris van de Koning Paas, 

wethouder Usmany en dhr. Remkes volmacht 

te geven om namens de gemeente Midden-

Groningen de gesprekken met het Rijk en de 

maatschappelijke organisaties te voeren. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

Burgemeester Hoogendoorn verleent een 

volmacht aan de bestuurlijke delegatie bestaande 

uit gedeputeerde Hamster, burgemeester 

Schuiling, Commissaris van de Koning Paas, 

wethouder Usmany en dhr. Remkes om namens de 

gemeente Midden-Groningen de gesprekken met 

het Rijk en de maatschappelijke organisaties te 

voeren. 

 

18 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  
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19 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2023 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

20 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

21 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

22 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2023, 

 

 

 

    
   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.P. Bakker 

Secretaris 
 

 

 


