
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  Dinsdag 20 oktober 2020 Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

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 28 oktober 2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op dinsdag 20 oktober 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: dhr. M.W. van der Meijden)  (griffier: F.M. Bouwman) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Indiening Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG) Midden-

Groningen 
De Gemeente Midden-Groningen stelt als een van de betrokken gemeenten een lokaal 

Programmaplan op, dat aan structureel perspectief bijdraagt aan de samenleving. De 

gemeenteraad heeft eind 2019 ingestemd met een strategisch kader: “Hart voor Midden-

Groningen”.  Deze stap heeft gezorgd voor een gedragen besluit over ambitie en doelen die 

voor de gemeente Midden-Groningen als geheel relevant en specifiek zijn. Het nu aan de 

orde zijnde Programmaplan is een samenhangende uitwerking van eerdergenoemd 

strategisch kader en geeft ook inzicht welke projecten bij het NPG zouden kunnen worden 

ingediend. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
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5. Indiening eerste selectie projecten op basis van Lokaal Programmaplan Nationaal 

Programma Groningen (NPG) 

Midden-Groningen heeft een Lokaal Programmaplan opgesteld dat ter goedkeuring 

ingediend zal worden bij het bestuur van het NPG. Het Programmaplan definieert een groot 

aantal projecten. Het zijn juist die projecten die in aanmerking kunnen komen voor 

financiële ondersteuning vanuit het NPG. Echter, naast het programmaplan dienen de 

projecten afzonderlijk ook ingediend en goedgekeurd te worden bij en door het bestuur 

van het NPG. Dit voorstel vraagt de raad instemming met het indienen van die projecten. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

6. Sluiting 


