
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  13 december  2018 Opgesteld door: Y.H. Goedhart-Otten 

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 raadsvergadering van 20 december 2018 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 13 december 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: C.J.H. Ubels) (commissiegriffier: Y.H. Goedhart-Otten) 

Aangepaste Agenda 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
 

4. Nieuwbouw Kindcentrum Slochteren (bevat geheime bijlage o.g.v. art. 10 WOB) 
Naar aanleiding van de bevingsproblematiek en de kans om de scholen in de gemeente 
MiddenGroningen bevingsbestendig, krimp-proof, duurzaam en toekomstbestendig te 
maken is het eerste nieuwbouwproject KC Slochterveldweg gereed voor uitvoering. In het 
kindcentrum worden de scholen OBS de Kinderboom, OBS de Ruitenvelder en CBS de 
Wegwijzer gehuisvest, samen met kinderopvang KidsFirst en Slochterborgje.  
Een kinderboerderij (burgerinitiatief) wordt in de nabijheid van het kindcentrum 
ontwikkeld. De omgeving wordt aangepast zodat het kindcentrum, de kinderboerderij en de 
bestaande Duurswoldhal goed en veilig te bereiken zijn en er een integrale kern voor 
ontmoeten, onderwijs en recreatie ontstaat.                                                          

 (Portefeuillehouder: Erik Drenth) 

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Voornemen tot verkoop van het voormalige gronddepot in Westerbroek (bevat geheime 
bijlage o.g.v. art. 10 WOB) 
Het bedrijf Madepolder B.V. is opgericht t.b.v. de vestiging in Westerbroek. Het 
grondverzetbedrijf Van Calker uit Kolham maakt hier onderdeel van uit. De 
groeimogelijkheden van Van Calker in het dorp Kolham zijn onvoldoende. De groei kan in 
Westerbroek wel worden gerealiseerd. Een deel van de bedrijfsactiviteiten wordt uit de 
dorpskern verplaatst. 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

6. Vaststellen financiële verordening 
Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiële Verordening ex 
artikel 212 Gemeentewet vast te stellen. De Financiële Verordening regelt het financiële 
beheer en beleid en de financiële organisatie van de gemeente. Het doel van deze 
verordening is dat de raad uitgangspunten vaststelt voor de uitvoering van de financiële 
functie. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

7. Vaststellen diverse belastingverordeningen   
Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiële Verordening ex 
artikel 212 Gemeentewet vast te stellen. De Financiële Verordening regelt het financiële 
beheer en beleid en de financiële organisatie van de gemeente. Het doel van deze 
verordening is dat de raad uitgangspunten vaststelt voor de uitvoering van de financiële 
functie. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth ) 
 

8. Weigering aanvraag om herziening van de in het bestemmingsplan opgenomen 
brancheringsregels voor het Winkelpark 
Op 13 juli 2018 is via Gijs Heuting Advocaten namens Visser Vastgoed een aanvraag 
ontvangen om het van toepassing zijnde bestemmingsplan Woongebieden te wijzigen. 
Specifiek wordt verzocht de branchebeperking voor het Winkelpark Hoogezand zodanig te 
wijzigen dat alle vormen van detailhandel mogelijk zijn.Gelet op de negatieve gevolgen 
voor het kernwinkelgebied, wordt voorgesteld de aanvraag te weigeren. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma ) 

9. Raadsbrief beroep instemmingsbesluit Groningenveld 2018-2019 
Op 14 november jl. heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  het 
instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018-2019 gepubliceerd. Een ieder die een zienswijze 



   

 Pagina: 3 van 3 

   

   

   

 

 

op het ontwerpbesluit heeft ingediend en zich niet met het instemmingsbesluit kan 
vereenzelvigen heeft de mogelijkheid om vóór 27 december 2018 beroep aan te tekenen bij 
de Raad van State. 
De raadscommissie krijgt de gelegenheid om de gevoelens hierover met het college te 
delen. Het college kan dit meenemen in het regionale gesprek en in de standpuntbepaling. 
 

10. Sluiting 


