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Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  16  mei  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 23 mei 2019 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 16 mei  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) (commissiegriffier: F.A.P. Grit) 

Agenda 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 

 
3. Mededelingen 

 
4. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
5. Indiening projecten voor financiering vanuit NPG (Nationaal Programma Groningen)  

Op 11 maart jl. hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het 
aardbevingsgebied, waar onder  Midden-Groningen, een bestuursovereenkomst gesloten 
betreffende het Nationaal Programma Groningen. De aardbevingsgemeenten hebben de 
gelegenheid om voor 1 mei, projecten in te dienen in het kader van het Nationaal 
Programma Groningen. De raad wordt verzocht in te stemmen met het indienen van de 
door het college voorgestelde projecten. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn en mw. Woortman) 

 
6. Jaarstukken 2018-2020 Veiligheidsregio Groningen 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, 
Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in 
de Regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van 
de financiële jaarstukken 2018, de actualisatie begroting 2019 en de concept beleidsbegro-
ting 2020 van de Veiligheidsregio Groningen. De raad wordt geadviseerd geen zienswijze in 
te dienen. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 
7. Jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg:  jaarrekening 2018  en ontwerpbegroting 

2020                                                                                                                                     
De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) heeft de financiële 
jaarstukken 2019 opgesteld (het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en de (ontwerp-) 
begroting 2020). De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarstukken PG&Z en 
geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 in te dienen. 
 
(Portefeuillehouder: Dhr. Boersma) 
 

8. Jaarverslag 2018 Omgevingsdienst Groningen en ontwerpbegroting 2020 
Omgevingsdienst Groningen.                                                                                               
De gemeente Midden-Groningen laat alle taken op het gebied van vergunningverlening en 
toezicht en handhaving voor bouw en milieu door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. 
Om betrokken te zijn bij de totstandkoming van de financiële verplichtingen krijgt de 
gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 
Omgevingsdienst Groningen 2020. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen 
op de begroting en  kennis te nemen van de concept jaarrekening 2018 Omgevingsdienst 
Groningen.  
 
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 

9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe en ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 Publiek Vervoer 
De gemeente Midden-Groningen werkt voor het publiek vervoer samen met alle gemeenten 
in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. De gemeenten hebben de Gemeenschappelijke 
Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer (GR) opgericht. Omdat het OV-bureau 
wil toetreden, is wijziging van de GR nodig. De raad wordt gevraagd hiermee in te 
stemmen. Tevens wordt de raad gevraagd geen zienswijze naar voren te brengen over de 
ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 van GR. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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10. Financiële stukken Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost 
Groningen (SOZOG) 
De gemeente Midden-Groningen neemt deel in het SOZOG. Het SOZOG heeft het beheer van 
de verwerkingscontracten van restafval en GFT-afval en voert zo nodig aanbestedingsproce-
dures uit. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze naar voren te brengen over de 
ontwerpbegroting 2020 van het SOZOG en de jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 
 

11. Jaarstukken Regio Groningen-Assen 
De Regiovisie Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 
provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, 
Midden-Groningen, Noordenveld en Tynaarlo. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen 
van de jaarstukken 2019 van de Regio Groningen-Assen en geen zienswijzen in te dienen, 
De jaarrekening 2018 vertoond een overschot en ook de conceptbegroting 2020 geeft geen 
redenen tot het plaatsen van opmerkingen. 
 
(Portefeuillehouders: Mevr. Woortman en dhr. Borg) 
 
 

12. Sluiting 


