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De gemeenteraad van Midden-Groningen

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 25 april 2019
Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 11 april 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: M.W. van der Meijden)

(griffier: F.M. Bouwman)

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Borgstelling door gemeente m.b.t. lening Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG) aan
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold
Op 4 mei 2009 is door de stichting een lening aangegaan bij de BNG die afloopt op 6 mei
2019. Door de voormalige gemeente Slochteren is een Akte van Borgtocht ondertekend. De
raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen
van het college tot verlenging van de borgstelling voor een geldlening van de Bank der
Nederlandse Gemeenten (BNG) aan de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan
Duurswold (SEGD)
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
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5. Kredietaanvraag keervoorziening te Scharmer
Met de aanleg van P+R Meerstad is er een goede nieuwe parkeervoorziening gereed aan de
rand van Groningen. Onderdeel van dit project is een keervoorziening die het mogelijk
maakt dat bussen kunnen keren. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te
stellen van € 300.000 ex. btw voor de realisatie van een zogenoemde keervoorziening voor
het openbaar busvervoer in Scharmer.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)

6. Notitie ombuigingen
De begroting 2019 van Midden-Groningen heeft een nadelig saldo. Dit is eveneens van
toepassing op de jaren tot en met 2022. Om te komen tot een structureel voordelig saldo
van € 250.000 per 2020 wordt voorgesteld diverse begrotingsuitgaven structureel te
verlagen. Afhankelijk van het gegeven dat alle voorstellen worden overgenomen kan het
noodzakelijk zijn dat eveneens inkomstenverhogende maatregelen moeten worden
genomen. Wijzigingen in budgetten op programmaniveau is een bevoegdheid van de raad.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
7. Sluiting

