
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  7 mei  2020 Opgesteld door: F.C. Mulder 

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 28 mei 2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 7 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: Y.P. Lutterop)  (commissiegriffier: Y.H. Goedhart) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Agendering raadsbrief 154 inzake ontwikkelingen Welkoop 

Op verzoek van de fracties van D66 en Gemeentebelangen Midden-Groningen 

 
5. Jaarstukken Regio Groningen Assen 2019-2021 

Midden-Groningen neemt deel in de samenwerking van de Regiovisie Groningen-Assen. De 

RGA legt jaarlijks onder meer een financiële verantwoording af aan de deelnemende 

partijen. De jaarrekening 2019 vertoond een overschot en ook de conceptbegroting 2021 

geeft geen redenen tot het plaatsen van opmerkingen. De raden van de deelnemende 

gemeenten hebben de mogelijkheid op de nu voorliggende jaarstukken een zienswijze in te 

dienen. Het college stelt voor om hiervan af te zien. 
 

(Portefeuillehouders: mw. Van Schie en dhr. Borg) 
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6. Toestemming aan het college om Centrumregeling Beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en inloopvoorziening GGZ te wijzigen en het convenant Beschermd wonen en 

Opvang 2021 vast te stellen 

De gemeente Midden-Groningen werkt samen met de andere Groninger gemeenten aan de 

decentralisaties van de taak Beschermd wonen en Opvang. De Groninger gemeenten 

hebben voor de decentralisaties het “Gezamenlijk plan Groninger gemeenten, Van 

Beschermd wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020” 

opgesteld. Hierin zijn naast de inhoud ook de verdeling van de financiële middelen 

vastgelegd. Vooruitlopend op de uitgestelde landelijke decentralisatie in 2022, willen de 

Groninger gemeenten gaan werken met het eigen financieel model. De samenwerking en 

het financiële verdeelmodel worden juridisch onderbouwd met de gewijzigde regeling. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

7. Bestemmingsplan Kindcentrum Siddeburen 

In het kader van het scholenprogramma dient onder andere een nieuw kindcentrum te 

worden gerealiseerd. De voorgenomen bouw vindt plaats op het grasveld tussen Hoofdweg 

85 en de parkeerplaats bij de sportvelden in Siddeburen. Het bestemmingsplan hiervoor is 

nu gereed om vastgesteld te worden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

8. Sluiting 


