
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

 

Datum: 16 augustus 2022 Opsteller: Jannet de Vries 

Zaak: 2022/ Mailadres: jannet.devries@midden-groningen.nl 

 

 

 

 

Aanwezig: 

E. Drenth, wethouder, plv. voorzitter 

M. Ploeger, wethouder 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

E. Offereins, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

 

Verslaglegging: J. de Vries, plv. directiesecretaris 

 

Afwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

P. Nieland-Kampen, wethouder 

 

 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Raadsvoorstel Stelpost uitwerking 

raadswerkprogramma  (942772) 

Bijgevoegd raadsvoorstel met onderstaande 

beslispunten aan te bieden aan de raad: 

1. Een budget van € 500.000 per jaar gedu-

rende 2022 tot en met 2025 voor de uit-

werking en uitvoering van het raadswerk-

programma beschikbaar te stellen. 

2. De daartoe strekkende begrotingswijzi-

ging 2022-108 vast te stellen. 

 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

met aanbieding van bijgevoegd raadsvoorstel aan 
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de raad. 

 

 

2 Collegevoorstel Ontwerp Bestem-

mingsplan Geluidzone transformator-

station Avermieden  (818975) 

1. Instemmen met het ontwerp bestem-

mingsplan Geluidzone transformator-

station Avermieden. 

2. De gemeenteraad informeren conform 

bijgevoegde raadsbrief. 

 

Besluit  

Het college besluit conform voorstel. 

 

 

3 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

4 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

5 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

De stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne 

wordt besproken.  

 

6 Stand van zaken gevolgen gaswinning 

en NPG 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning en 

zoutwinning.  

 

De stand van zaken NPG wordt niet besproken 

vanwege de afwezigheid van burgemeester 

Hoogendoorn.  

 

7 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

8 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

9 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 
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10 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

11 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 augustus 2022, 

 

 

 

  
   

E. Drenth 

Loco-Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


