
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

Datum: 2 augustus 2022 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 2022/ Mailadres: Hanna.bogemaC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

M. Ploeger, wethouder, plv. voorzitter 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

T. van de Poel, plv. secretaris 

Verslaglegging: L. Bogenra, directiesecretaris 

Afwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

E. Drenth, wethouder 

P. Nieland-Kampen, wethouder 

E. Offereins, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Nr Onderveer Advies/Beslis unten 

1 Collegevoorstel Niet in bezwaar tegen 1. Niet in bezwaar te gaan tegen het wijzi-

2e wijzigingsbesluit Gronin~enveld gingsbesluit van juli 2022 over gasjaar 

2021-2022 (930496) 2021-2022 om het winningsniveau van het 

Groningenveld te handhaven op 4,5 mil-

jard m 3; 

2. Bijgaande raadsbrief vast te stellen en te 

verzenden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

gemeente 
Midden-Groningen 
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Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B~xW 

2023 (928587) namens de rechtspersoon gemeente 

Midden-Groningen en mede namens de 

gemeenteraad van Midden-Groningen vast 

te stellen en in te dienen. 

2. De verzonden zienswijze in afschrift te 

delen met de gemeenteraad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

8 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

10 Raad (teru blik en vooruitblik) -

11 Stand van zaken opvang vluchtelingen De stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne 

Oekraïne. wordt niet besproken vanwege de afwezigheid van 

burgemeester Hoogendoorn. 

12 Stand van zaken gevolgen gaswinning Wethouder Ploeger informeert het college over de 

en NPG stand van zaken gevolgen gaswinning. 

De stand van zaken NPG wordt niet besproken 

vanwege de afwezigheid van burgemeester 

Hoogendoorn. 

13 Rondje ervaringen delen wijken en De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld. 

dor en 

14 Perslijst/activiteitenlijst/planning De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld. 

dinsda midda 2022 

15 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

ortefeuillehouders 

16 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

gemeente 
Midden-Groningen 



17 Sluitfin - 

vastgesteld iri 

M. Ploeger 

Loco-Burgemeester 
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Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van BáW 

g van 2 augustus 2022, 

T. van de Poel 

Loco-Secretaris 

gemeente 
Midden-Groningen 


