
  

Amendement 02.  
 
 

 

Voorstel nr. (agendapunt nr 10) 

Laadvisie  

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 april 2022 

 
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:   

De raad van de gemeente Midden-Groningen,  
  
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2022, gelet op  
  
de Grondwet artikel 124 en de Gemeentewet (kaderstellende en controlerende rol van de raad), in 
het bijzonder artikel 149 (budgetrecht), en gelet op  
  
het klimaatakkoord waarin afgesproken is ons in te spannen om de afspraken uit te voeren en 
daarmee de afgesproken doelstellingen en maatregelen binnen de in het klimaatakkoord opgenomen 
uitvoeringskaders te realiseren; de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur), onderdeel van het 
nationaal klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt dat gemeenten een integrale laadvisie en 
plaatsingsbeleid opstellen;  
 
Stelt voor het besluit als volgt te wijzigen waarbij de wijzigingen in rode letters zijn weergegeven: 
  

1. De Laadvisie gemeente Midden-Groningen vast te stellen.  
2. Niet in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 2022-013.  
3. Het college op te dragen aan de slag te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken en te 

komen met een aanvullende notitie inzake toepassing van het gebruik van Waterstof in het 
gehele proces van duurzaamheid en daarbij de financiële gevolgen in beeld te brengen. 

 

 
Hoogezand,  
 
Namens de fracties 
 
Jan Velthuis    Kor Hoving    Evert Offereins     Yannick Lutterop  
 
GBMG             BBB-LMG       VVD                       D66   

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 



  

Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


