
Besluitenlijst B&W 13 september  2022  
 
Onderwerp Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens 
gemeente Stadskanaal 2022-2023. 
Beslispunten 1. De subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage 
inkomens gemeente Stadskanaal 2022-2023 vast te stellen. 
2. Met Lefier een overeenkomst van opdracht aan te gaan om met een speciale “energiebus” circa 
1.700 woningen (huur en koop) te bezoeken om daar een woningafhankelijk pakket aan eenvoudige 
energiebesparende middelen aan te bieden. 
 
 
Onderwerp Schriftelijke vragen Veur Noppes. 
Beslispunten De vraag te beantwoorden conform bijgaande brief. 
 
 
Onderwerp Verlengen overeenkomst inzameling en verwerking glasafval. 
Beslispunten 1. Gebruikmaken van de tweede en tevens laatste mogelijkheid tot verlenging van 
de overeenkomst met Prezero voor het inzamelen en verwerken van glasafval. 
2. Prezero schriftelijk op de hoogte te stellen van uw besluit. 
 
 
Onderwerp Jaarplan interne controle 2022. 
Beslispunten In te stemmen met jaarplan interne controle 2022. 
 
 
Onderwerp Rapportage VANG, periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2022. 
Beslispunten 1. Kennisnemen van de resultaten VANG, zoals beschreven in de rapportage 1 
januari 2021 tot 1 juli 2022. 
2. DE VANG-rapportage 1 januari 2021 tot 1 juli 2022 met bijgevoegde raadsbrief aanbieden aan de 
gemeenteraad. 
 
 
Onderwerp Wijzigen openingstijden Afvalbrengstation Stadskanaal. 
Beslispunten 1. De openingstijden op het Afvalbrengstation als volgt te wijzigen: 
• Maandag: hele dag gesloten 
• Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags. 
• Zaterdag: geopend van 09.00 – 14.00 uur 
2. De raad met bijgevoegde raadsbrief informeren over de gewijzigde openingstijden. 
  
 
Onderwerp Verkoop Oosterstraat 73 (voormalig slachthuis). 
Beslispunten 1. Het pand gelegen aan de Oosterstraat 73 te Stadskanaal (het voormalige 
slachthuis) te verkopen voor een bedrag van € 110.000,00 kosten koper. 
2. Het incidentele nadeel van € 45.500,00 te verwerken in de najaarsnota 2022, reserve 
monumenten. 
 
 
Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). 
Beslispunten 1. De gemeente Stadskanaal aan te melden als JOGG gemeente bij Stichting JOGG 
Nederland voor een periode van drie jaar door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. 
2. De rol van JOGG regisseur te beleggen bij Welstad. 
3. De Regio Deal Oost-Groningen verzoeken de gereserveerde bijdrage van driemaal      € 15.000,00 
(totaal € 45.000,00) voor de jaren 2022,2023 en 2024 beschikbaar te stellen en deze via de najaarsnota 



2022 respectievelijk de voorjaarsnota 2023 (voor de jaarschijven 2023 en 2024) kostenneutraal op te 
nemen in programmaonderdeel 50.01 gezondheid. 
4. De gemeenteraad en de Participatieraad Stadskanaal te informeren aan de hand van bijgevoegde 
brieven. 
 
 
Onderwerp Uitvoeringsprogramma provincie Groningen “Wij zijn cultuur!” 2021-2024. 
Beslispunten 1. Kennisnemen van het uitvoeringsprogramma provincie Groningen “Wij zijn 
cultuur!” voor de periode 2021-2024. 
2. Het gesprek met de provincie Groningen aan te gaan voor wat betreft de reikwijdte van het 
uitvoeringsprogramma en de eventuele mogelijkheden om voor lokaal gesubsidieerde culturele 
instellingen ook provinciale subsidie te verwerven. 
3. De subsidieregeling incidenteel cultuurbudget van de provincie Groningen onder de aandacht te 
brengen van de lokale culturele instellingen. 
 


