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Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  12 december  2019  Opgesteld door: Y.H. Goedhart 

Locatie: Raadszaal  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 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 donderdag 12 december a.s. om 19:30 uur in de raadszaal, 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) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

  

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Krediet Kindcentrum ’t Heidemeer en Van Heemskerck 

In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in de gemeente Midden-Groningen. Voor de kindcentra ’t Heidemeer en Van 

Heemskerck is de conclusie getrokken dat versterking van deze scholen niet doelmatig is 

gezien de kosten die versterking en verduurzaming met zich meebrengen. Het huidige 

voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten 

voortkomend uit de nieuwbouw van kindcentrum ’t Heidemeer en kindcentrum Van 

Heemskerck. 

 

 (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

5. Overname projecten versterking scholenprogramma door gemeente 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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In juli 2019 is bekend geworden dat het CVW eind 2019 ophoudt te bestaan. Een groot deel 

van het CVW gaat op dit moment over naar de NCG die omgevormd wordt tot de 

uitvoeringsorganisatie. Een deel van de versterkingsopgave voor de scholen in Midden-

Groningen werd door het CVW uitgevoerd. De gemeente Midden-Groningen neemt deze 

taken over en heeft daarvoor een overeenkomst met NAM en de betrokken schoolbesturen 

gesloten.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

6. Heffingsverordening OZB 2020 

Op 7 november 2019 heeft de raad de programmabegroting vastgesteld waarin de begrote 

belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 zijn opgenomen. Om deze 

belastingopbrengsten te kunnen realiseren dient de voorliggende belastingverordening door 

de raad te worden vastgesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

7. Bestemmingsplan Kindcentrum Kolham 

Eén van de opgaven die speelt in het gemeentelijk scholenprogramma, is het realiseren van 

een Kindcentrum aan de Eikenlaan in Kolham. Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn 

toekomstbestendigheid, een hoge onderwijskwaliteit en een hoge gebouwkwaliteit.  

Het kindcentrum voorziet in een basisschool en een peuter- en kinderopvang onder één 

dak. Het initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling 

mogelijk te kunnen maken, is een bestemmingsplan noodzakelijk. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

8. Beleidsplan wegen 

Het concept beleidsplan wegen 2020-2024 harmoniseert het beleid van de voormalige 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door deze harmonisering 

kunnen onze wegen, fiets- en voetpaden, inritten, parkeerplaatsen volgens dezelfde 

uitganspunten beheerd en onderhouden worden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

9. Verklaring van geen bedenkingen wisselwoningen Overschild  



   

 Pagina: 3 van 3 

   

   

   

 

 

Het Centrum Veilig Wonen heeft een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om maximaal 

30 tijdelijke woningen te realiseren. In het belang van de versterkingsopgave in Overschild 

is tijdelijke huisvesting nodig. De tijdelijke huisvesting wordt primair aangeboden om de 

veiligheid van de bewoners tijdens de versterking of schadeherstel van hun woning te 

kunnen garanderen en om aanvullende woonlasten te voorkomen. De raad wordt 

voorgesteld hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

10. Sluiting 


