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Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsvoorstel Aanwijzen en aanpas-

sen karakteristieke objecten    

(860982) 

1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel 

over het aanwijzen en aanpassen 

karakteristieke objecten aan te bieden 

aan de raad. 

 

Besluit 

Het college besluit het voorstel aan te houden.  

 

2 Raadsbrief Maatschappelijke onrust 

Noord-Nederland bij overheidsinstel-

lingen (822622) 

1. In te stemmen met de raadsbrief Maat-

schappelijke onrust Noord-Nederland bij 

overheidsbeslissingen en 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 Collegevoorstel Bestuurlijke 

besluitvorming Grondprijzenbrief  

(798758) 

1. De grondprijzen voor 2022 bepalen door 

vaststelling van bijgaande Grondprijzen-

brief 2022. 

2. De vastgestelde grondprijzen bekend 

maken door publicatie van de Grondprij-

zenbrief 2022. 

3. Instemmen om de raad te informeren 

middels bijgevoegde raadsbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit het voorstel aan te houden. 

 

4 Raadsbrief LTC de Kalkwijck over 

renovatie tennisbanen  (650988) 

1. Instemmen met de brief en bijlagen aan 

LTC de Kalkwijck. 

2. Volmacht verlenen aan wethouder Erik 

Drenth voor het ondertekenen van 

bijgaande brief. 

 

Besluit 

Het college stemt in met de brief en bijlagen met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Drenth. Wethouder Drenth is 

gemachtigd voor het ondertekenen van bijgaande 

brief.   

 

5 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

6 Raad (terugblik en vooruitblik) - Het college mandateert wethouder 

Verschuren om schriftelijk te reageren op 

de vragen inzake de laadvisie als gesteld 

in de commissievergadering van 7 april 

2021.  
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7 Stand van zaken Oekraïne-team Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken Oekraïne-team.  

 

Het college neemt het advies over het 

woningaanbod van Lefier, Cosis en Zinn ten 

behoeve van de vluchelingenopvang over.  

 

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 12 april 2022, 

 

    
   

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 


