Agenda
Raadscommissie

Datum:

10 september 2020

Opgesteld door:

F.A.P. Grit

Locatie:

Raadzaal gemeentehuis in Slochteren

Mailadres:

griffie@midden-groningen.nl

Tijdstip:

19:30 uur

Zaak:

Aan:

De gemeenteraad van Midden-Groningen

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van 24 september 2020
Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 10 september a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De
voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking
hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/.
(voorzitter: mw. T. van der Veen)

(commissiegriffier: F.A.P. Grit)
Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Kadernotitie cultuur
In de nieuwe gemeente Midden-Groningen was tot nu toe nog geen sprake van één
cultuurbeleid. Er werd nog veel voortgeborduurd op regelingen van de drie oude
gemeenten. Met de aanbevelingen in de Kadernota Cultuur wil Midden-Groningen voor de
komende periode de lijnen uitzetten waardoor cultuur kan bijdragen aan de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken.
(Portefeuillehouder: Mw. Van Schie)
5. Bestemmingsplan Gorecht west fase 4 en 5
De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de
wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Fase 1 en 2 zijn reeds opgeleverd
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en fase 3 is in een afrondende fase. De laatste fasen, fase 4 en 5 zijn nu aan de beurt. Om
uitvoering te geven aan de laatste fasen van de in 2012 vastgestelde Wijkvisie, is medio
mei 2020 een aanvullend ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan in
procedure gebracht. Er zijn geen reacties of zienswijzen ingediend. Het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan kunnen vervolgens worden vastgesteld.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
6. Investeringskrediet Gorecht-West fase 4
De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de
wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Voor het bouwrijp- en woonrijp
maken van Fase IV wordt nu een Investeringskrediet aangevraagd. Hiermee kan de
openbare ruimte in Fase IV worden aangelegd en vernieuwd.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
7. Bestemmingsplan Herziening woongebieden – Hoofdstraat 181 Hoogezand
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het opheffen van het tankstation op het adres
Hoofdstraat 181 in Hoogezand. Het tankstation wordt op termijn verplaatst naar de A.B.
Nobelweg op het Bedrijvenpark Rengers. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het
ontwerpbestemmingsplan wordt ter ongewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
8. Scholenprogramma: kredietaanvraag Kindcentrum Siddeburen
In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige
scholen in de gemeente Midden-Groningen. Het kindcentrum Siddeburen huisvest OBS De
Springplank, CBS De Zonnewijzer en kinderopvang KidsFirst. Dit gebouw wordt gebouwd aan
de Kugelslaan te Siddeburen. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend
krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum
Siddeburen.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
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9. Scholenprogramma: kredietaanvraag Kindcentrum Hoogezand-West
In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige
scholen in de gemeente Midden-Groningen. Het kindcentrum Hoogezand-West huisvest OBS
De Achtbaan, CBS De Hoeksteen, De St Gerardus Majellaschool, kinderopvang Kaka,
wijkcentrum Spokie en een sportvoorziening voor de school en de wijk. Dit gebouw wordt
gebouwd aan de Erasmusweg te Hoogezand, op de locatie van het voormalig RSG Rehoboth.
Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van
de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Hoogezand-West en
realisatie van een sportvoorziening voor de school en de wijk die gedeeltelijk gerealiseerd
wordt met een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG).
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
10. Begrotingen openbaar primair onderwijs 2020
De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze
gemeente. Via de begroting het jaarverslag en de jaarrekening houden we extern toezicht
op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in
stand houden.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
11. Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)
Sinds 1 januari 2020 is de GGD een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Om de
verzelfstandiging te realiseren zijn er in oktober 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd
in de GR PG&Z. De afgelopen periode is gebleken dat hierbij een aantal zaken onbedoeld
zijn gewijzigd of ten onrechte geen plek hebben gekregen in de aangepaste regeling. Door
in te stemmen met dit voorstel verleent de gemeenteraad toestemming aan het college van
burgemeester en wethouders om de GR PG&Z te wijzigen.
(Portefeuillehouders: dhr. Boersma en dhr. Verschuren)
12. Sluiting

