
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  1 oktober 2020 Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 19:00 uur (let op: afwijkende tijd) Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van 22 oktober 2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen 

op donderdag 1 oktober a.s. om 19:00 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/. 

(voorzitters: dhr. Ubels t/m punt 05 en dhr. Lutterop vanaf punt 06)  

(commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma)  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Bespreken raadsbrief stand van zaken Sociaal Domein 

Er is afgesproken dat de raad op meerdere momenten in het jaar wordt geïnformeerd over 

de stand van zaken in het sociaal domein. In de commissie van 16 april jongstleden is een 

eerste stand van zaken besproken. Deze brief gaat over de huidige stand van zaken in het 

sociaal domein. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren en dhr. Boersma) 

 

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Bespreken raadsbrief eindverslag project aanpak 300 gezinnen  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 
 

Schorsing: 20.45 – 21.00 uur 

 

6. Vaststelling bestemmingsplan Hoogezand Sluiskade – Werfkade 

Het bestemmingsplan “Hoogezand, Sluiskade – Werfkade” is in de basis een conserverend 

bestemmingsplan, de bestaande functies in het gebied worden bestemd. Met dit 

bestemmingsplan wordt een balans aangebracht tussen met name wonen enerzijds en 

industrie anderzijds. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase 

doorlopen en wordt nu met inachtneming van de ingediende zienswijzen en ambtelijke 

wijzigingen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

7. Lokaal Sportakkoord 

De gemeente Midden-Groningen heeft samen met een groot aantal sportaanbieders en 

andere maatschappelijke partijen een lokaal sportakkoord gesloten. In het sportakkoord 

zijn afspraken gemaakt die moeten bijdragen aan het realiseren van een passend, 

toegankelijk en toekomstbestendig sportaanbod voor alle inwoners in Midden-Groningen. 

Om de ambities uit het akkoord te realiseren stelt de raad voor de periode 2020, 2021 en 

2022 een budget van €40.000 per jaar beschikbaar voor de uitvoering van het akkoord. De 

gemeente ontvangt daarvoor aanvullende middelen van €40.000 per jaar van het ministerie 

van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Herstructurering Hoogezand Noord 

Voor de Stadsentree in Hoogezand wordt een plan gemaakt voor herontwikkeling en 

wijkvernieuwing. Het gebied wordt globaal begrensd door het Winschoterdiep (noorden), 

Kerkstraat (westen), de lintbebouwing aan de noordzijde Hoofdstraat (zuiden) en 

Winkelhoek (oosten). De Kerkstraat en het kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat/Meint 

Veningastraat maken onderdeel uit van het plangebied. Nu wordt een voorbereidingskrediet 

aangevraagd voor zowel aankoop van terreinen en verwaarloosde panden in het gebied als 
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voor planvorming in 2020 en de eerste helft van 2021. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

 

9. Sluiting 


