
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 5 april 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 Raadsbrief richtinggevend kader 

ondermijning  (805383) 

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief 

en deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit 

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

burgemeester Hoogendoorn en besluit deze aan te 

bieden aan de raad na de beeldvormende 

bijeenkomst op 21 april.  

 

2 Raadsbrief snippergroen Kastanjeweg  

(810666) 

1. In te stemmen met bijgaande raadsbrief 

en deze aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit  

Het college stemt in met bijgaande raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 
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wethouder de Jong en besluit deze aan te bieden 

aan de raad.  

 

 

3 Collegevoorstel Beweging van nul  

(780297) 

1. De beweging van nul te omarmen en de 

doelstelling '0 kinderen die niet optimaal 

thuis opgroeien’ te onderschrijven. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

 

4 Collegevoorstel energietoeslag lage 

inkomens (857772) 

1. De Beleidsregels Eenmalige energietoe-

slag 2022 Midden-Groningen vast te 

stellen. 

2. De kosten van de eenmalige energietoe-

slag 2022 Midden-Groningen dekken uit 

het daarvoor nog te ontvangen budget van 

het rijk en de budgettaire consequenties 

te verwerken bij de eerstvolgende 

begrotingswijziging. 

3. In te stemmen met verzending van 

bijgevoegde raadsbrief. 

4. In te stemmen met bijgevoegd persbe-

richt. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. Het college 

stemt in met bijgaande raadsbrief met redactio-

nele wijziging onder mandaat van wethouder 

Verschuren en besluit deze aan te bieden aan de 

raad.  

 

5 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  
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6 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

7 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.  

 

8 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.  

 

9 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

10 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 

besluitenlijst vorige vergadering/ 

planning dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

11 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

12 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

13 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 april 2022, 

 

 

    

   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


