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Datum:  19 november 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 26 november 2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 19 november 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. H.J. Flederus)   (commissiegriffier: F.A.P. Grit)  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Consequenties verdubbeling N33 

Op 17 september is er een informatiebijeenkomst geweest over de verdubbeling van N33 

Midden. Deze bijeenkomst en de raadsbrief 210 “Zienswijze Ontwerp Tracébesluit N33 

Midden” zijn aanleiding voor de fractie van D66 dit onderwerp te agenderen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

 

5. Rekenkamerrapport Communicatie Raad 

De Rekenkamercommissie (RKC) Midden-Groningen heeft – in overleg met de 

Auditcommissie – een Quick Scan uitgevoerd naar de communicatie van de gemeenteraad 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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met als hoofdvraag : Hoe kan de communicatie van de gemeenteraad als geheel – naar 

buiten toe – beoordeeld worden? 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Haze (plaatsvervangend raadsvoorzitter)) 

 

6. Actualisatie begroting 2020 Veiligheidsregio en concept beleidsbegroting 2021 

Veiligheidsregio 

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) zijn de Brandweer, 

Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in 

de Regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. De VRG biedt de financiële stukken aan. Het 

betreft de jaarrekening 2019, de actualisatie begroting 2020 en de concept 

beleidsbegroting 2021 inclusief financieel meerjarenperspectief. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

7. Herbenoeming raad van toezicht Aletta Jacobscollege 

Het dr. Aletta Jacobs College is een Stichting met een Raad van Toezicht. Deze Raad van 

Toezicht bestaat uit 7 leden. De benoemingstermijn van 2 leden was verstreken. Met dit 

besluit wordt de benoeming van mevrouw L. Smit en de heer H.H van Voorn met 4 jaar 

verlengd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Jaarstukken 2019 openbaar onderwijs 

De raad heeft een toezichtrol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. Vanuit die 

verantwoordelijkheid heeft de raad kennisgenomen van de jaarverslagen openbaar primair 

onderwijs over 2019 van Scholengroep OPRON, Stichting Ultiem Onderwijs en Stichting 

OPOS. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

9. Sluiting 


