
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 29 maart 2022 Opsteller: Lianna Bogema 

Zaak: 2022/ Mailadres: lianna.bogema@midden-groningen.nl 

 

  

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

D. de Jong, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: L. Bogema, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Samenwerkingsover-

eenkomst Warmtenet in Hoogezand  

(807128) 

1. Instemmen met het aangaan van de 

samenwerkingsovereenkomst Warmtenet 

in Hoogezand. 

2. De wethouder Peter Verschuren te 

machtigen om namens de gemeente de 

samenwerkingsovereenkomst (SOK) te 

ondertekenen (burgemeester). 

 

Besluit 

Het college besluit met aanvulling van de 

motivering in het collegevoorstel in te stemmen 

met het aangaan van de 

samenwerkingsovereenkomst Warmtenet.  

 

De burgemeester machtigt wethouder Verschuren 

om namens de gemeente de 
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samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.  

 

Het college mandateert wethouder Verschuren om 

de raad te informeren middels een raadsbrief.  

 

2 Collegevoorstel Benoeming leden 

Adviesraad Sociaal Domein  (805331) 

1. Twee leden van de adviesraad sociaal 

domein te benoemen en hen hierover te 

informeren met de bijgevoegde brieven. 

 

Besluit  

Het college besluit Ilona van der Poel en Eva 

Schrikkema conform het collegevoorstel te 

benoemen tot leden van de adviesraad sociaal 

domein te benoemen en hen hierover te 

informeren met de bijgevoegde brieven.  

 

3 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

4 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

5 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.  

 

6 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder van Schie informeert het college over 

de stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

 

7 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

8 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  
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9 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

10 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

11 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2022, 

 

 

 

   
       

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


