Agenda
Raadscommissie

Datum:

31 oktober 2019

Opgesteld door:

F.C. Mulder-Boersma

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 7 en 28 november 2019
Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 31 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.C. Mulder-Boersma)
Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Bespreken ingekomen stuk: Brief bungalowpark De Leine (brief nr. 2 uit raad 19/9)
Op verzoek van de fractie GemeenteBelangen Midden-Groningen wordt dit punt
geagendeerd.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
5. Bespreken ingekomen stuk: Brief over illegale velling bomen (brief nr. 6 uit raad 19/9)
Op verzoek van de fracties van GroenLinks en D66 wordt dit punt geagendeerd.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma en dhr. Borg)

Pagina:

2 van 2

6. Vaststelling programmakader NPG
Op 19 september jl. is door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen het
Programmakader vastgesteld. Dit kader is bedoeld om de spelregels vast te stellen voor de
besteding van de 1,15 miljard euro die door het Rijk beschikbaar is gesteld voor het
Nationaal Programma Groningen. Conform de afspraken die gemaakt zijn via de
bestuursovereenkomst dienen de raden en de Staten dit kader vast te stellen.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
7. Advies Winningsplan Nedmag
Op 30 september 2019 heeft de gemeente een verzoek om advies ontvangen van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In dat bericht staat dat de minister op 28
november 2018 een winningsplan van Nedmag heeft ontvangen. Het college van B&W wordt
gevraagd om advies te geven over dit plan wat uiterlijk 25 november ingediend moet
worden. Het college heeft een conceptbrief aan de minister opgesteld om geen nieuwe
zoutwinning toe te staan. Omdat het uit te brengen advies afgestemd wordt met de
gemeenteraad ligt deze nu voor ter beoordeling. Op basis van alle ontvangen adviezen zal
de minister een ontwerpbesluit nemen op het door Nedmag ingediende winningsplan.
(Portefeuillehouder: Mw. Woortman)
8. Sluiting

