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1

Onderwerp

Advies/Beslispunten

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting
2022

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en
besluiten deze aan te bieden aan de raad.

Besluit
Het college stemt in met bijgevoegd raadsvoorstel
met redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Drenth en besluit het voorstel aan te
bieden aan de raad.
2

Raadsbrief extern bluswater (680996)

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief 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.
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3

Raadsvoorstel Preventieakkoord
(667221)
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1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming
aanbieden aan de raad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel met redactionele wijziging.
4

Raadsvoorstel Gezondheidsbeleid
2021-2025 (667222)

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming
aanbieden aan de raad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel met redactionele wijziging onder mandaat van wethouder De
Jong.
5

Collegevoorstel Mandaatbesluit en
budgethoudersregeling (665188)

1. Vaststellen van de 'Budgethoudersregeling
Midden-Groningen 2021’ waardoor de
‘Budgethoudersregeling Midden-Groningen
2018’ wordt ingetrokken.
2. Vaststellen van het ‘wijzigingsbesluit
algemeen mandaatbesluit gemeente MiddenGroningen 2021’ waarmee het ‘algemeen
mandaatbesluit gemeente Midden-Groningen
2019’ wordt gewijzigd.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

6

Collegevoorstel Subsidieplafond en
normbijdragen Peuteropvang en VVE
2022 (6818350)

1. Instemmen met het Besluit subsidieplafonds
en normbedragen peuteropvang & voorschoolse educatie 2022.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel.
7

Raadsvoorstel Jaarrekeningen OPRON
en ULTIEM (651705)

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming
aanbieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

8

Raadsvoorstel Wet Inburgering
(664975)

1. Vaststellen van de Nota Uitvoering Inburgering onder het voorbehoud dat de raad
budget beschikbaar stelt.
2. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst inkoop leerroutes inburgering en
contractmanagement en- beheer gemeenten
in de regio’s Groningen en Drenthe 2021 e.v.
3. Kennisnemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
4. Instemmen met de reactiebrief aan de
Adviesraad Sociaal Domein.
5. Instemmen met het aanbieden van het bijgevoegde raadsvoorstel aan de gemeenteraad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging. Het college stemt in met
bijgevoegde raadsbrief en besluit deze aan te bieden
aan de raad.

9

4e Raadsbrief Stand van Zaken Sociaal
Domein (689019)

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief
stand van zaken sociaal domein en deze aan
te bieden aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
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redactionele wijziging onder mandaat van wethouder De Jong en besluit deze aan te bieden aan de
raad.
10

Raadsbrief beantwoording vragen
Groen Links Centrum Ontwikkeling
Muntendam (666933)

1. Instemmen met de raadsbrief schriftelijke
vragen GroenLinks Centrumplan Muntendam.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief en
besluit deze aan te bieden aan de raad.

11

Collegevoorstel Instellen hoger
beroep tegen uitspraak van de
Rechtbank inzake de Welkoop
(80316)

1. Kennis nemen van de uitspraak van de
rechtbank Noord-Nederland d.d. 26 augustus 2021 inzake het beroep van Welkoop
tegen de weigering van de aangevraagde
omgevingsvergunning voor herbouw aan de
Van Spillenbergkade 2 te Hoogezand.
2. Tegen de uitspraak genoemd onder 1. hoger
beroep instellen bij de Raad van State.
3. Een nieuwe beslissing op bezwaar nemen en
deze ter afhandeling in handen van
wethouder mevrouw Van Schie stellen.
Besluit
Het college besluit ten aanzien van de beslispunten
1 en 2 conform voorstel. Het college besluit opnieuw
het bezwaar ongegrond te verklaren en het primaire
besluit (de omgevingsvergunning) in stand te laten
met aanvulling van de motivering (herstel van
gebrek 6:22 Awb). Het college mandateert de
afhandeling van dit besluit aan wethouder van Schie.

12

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodgingen wordt
doorgenomen.
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13
14

Raad (terugblik en vooruitblik)
Stand van zaken Corona-team

-

15

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken gevolgen gaswinning.

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken Corona-team.

Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken NPG.
16
17

18
19
20

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen
Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders
Het vaststellen van de besluitenlijst
Sluiting

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De pers- en activiteitenlijst worden doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

