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Datum:  3 oktober  2019 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 raadsvergadering van 17 oktober 2019 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 3 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: C.J.H. Ubels)  (commissiegriffier: F.A.P. Grit) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken:                                      

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

 
A. Beleid gladheidsbestrijding 

Gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. De wegbeheerders 

zijn de afgelopen jaren veelvuldig verantwoordelijk gehouden voor de geleden schades. Om 

deze reden is het gewenst dat de gladheidbestrijding planmatig wordt aangepakt zodat de 

wegbeheerder zich kan verantwoorden. Het belangrijkste doel van het beleidsplan is het 

vast leggen van beleidskeuzes en het vaststellen van het proces voor planmatige aanpak. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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5. Regionaal beleidsplan integrale veiligheid 2020-2023 

In de Politiewet staat dat elke burgemeester zijn of haar raad moet horen over het 

veiligheidsbeleid, voordat  het kan worden vastgesteld. De raad kan zienswijzen formuleren 

of in dienen op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023. In dit meerjarige 

beleidsplan zijn de prioriteiten opgenomen en uitgewerkt voor het veiligheidsbeleid 

eenheid Noord-Nederland.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

6. Vaststelling Verzamelbestemmingsplan 2019-1 

In het verzamelbestemmingsplan worden diverse verzoeken en aanpassingen in één plan en 

procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2019-1 bevat 9 locaties, die 

worden voorzien van een juiste planologische regeling. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

7. Welstandsnota 

Midden-Groningen vernieuwt de welstandsnota. Naar verwachting is de nieuwe 

welstandsnota rond de zomer van 2020 van kracht. Vooruitlopend op de nieuwe 

welstandsnota worden twee urgente onderdelen nu al aangepast. Dit is het vaststellen van 

een nieuwe excessenregeling en welstandstoetsingskader voor het dorp Overschild. We 

stellen de bestaande welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen van de drie voormalige 

gemeenten opnieuw vast, zodat het bestaande beleid tot de vaststelling van de nieuwe 

welstandsnota wordt gecontinueerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

8. Uitgangspuntennotitie Welstandsbeleid 

Midden-Groningen vernieuwt de welstandsnota. Een uitgangspuntennotitie is opgesteld 

waarin zowel uitgangspunten als drie scenario’s voor een nieuw welstandsbeleid zijn 

uitgewerkt. In de ‘Uitgangspuntennotitie voor een nieuw welstandsbeleid’ is gezocht naar 

een wenselijk evenwicht tussen regelen, voorschrijven, faciliteren en loslaten. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

9. Sluiting 


