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Datum:  WOENSDAG 11 december  2019  Opgesteld door: F.M. Bouwman 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 20:00  uur  (aangepast tijdstip) Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 19 december 2019 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op WOENSDAG 11 december a.s. om 20:00 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. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken:                                      

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

 

A. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Midden-Groningen 2020 

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen die te maken krijgen met discriminatie 

kunnen contact opnemen met Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). DMG heeft 

verzocht de gemeentelijke bijdrage te verhogen van € 0,37 naar € 0,38 per inwoner. 

Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met deze verhoging. Hiervoor is 

een aanpassing van de verordening inrichting antidiscriminatievoorziening noodzakelijk. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Strategisch kader Nationaal Programma Groningen (lokaal) 

De gemeente Midden-Groningen stelt als een van de gemeenten in het aardbevingsgebied 

een lokaal programma op, dat aan structureel nieuw perspectief bijdraagt aan de 

samenleving. College en raadswerkgroep hebben ervoor gekozen om te starten met het 

opstellen van een lokaal strategisch kader. Deze stap zorgt voor een gedragen besluit over 

ambities en doelen die voor de gemeente Midden-Groningen als geheel relevant en 

specifiek zijn. Het draagt bij tot het opstellen van een integraal programmaplan waardoor 

zoveel mogelijk effect en profijt voor de samenleving kan worden gerealiseerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

6. Financiële opbouw Nationaal Programma Groningen 

Op 4 november jl. heeft het Bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) 

ingestemd met een voorstel over de toedeling van middelen. De toedeling van middelen is 

een financiële uitwerking van het eerder behandelde Programmakader. Via dit voorstel 

wordt de  gemeenteraad van Midden-Groningen de notitie Financiële Opbouw van het NPG 

ter instemming aangeboden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

7. Sluiting 


