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Datum:  11 juni  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 raadsvergaderingen van 25 juni  2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 11 juni 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: H. Haze)  (commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Agenderingsverzoek ingekomen stukken 01, 01.1 en 01.2  (raad 28-05-20) over 

permanente bewoning recreatie en raadsbrief 173 inzake voortgang de Leine. 

Op verzoek van de fracties GemeenteBelangen Midden-Groningen en VVD worden deze 

brieven geagendeerd voor bespreking. 

 
5. Jaarrekening 2019 Wedeka, conceptbegroting 2021 Wedeka en Wedeka lidmaatschap 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) 

Wedeka voert voor de gemeente de Wet Sociale werkvoorziening uit. Dit deed zij in 2019 

voor ruim 102 inwoners van Midden-Groningen. Dit zijn inwoners uit de voormalige 

gemeente Menterwolde. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 en de 

conceptbegroting 2021 en kan hierbij een zienswijze afgeven richting het algemeen bestuur 

van Wedeka. Wedeka heeft de gemeenteraad verzocht of zij bezwaar of bedenkingen heeft 
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wanneer Wedeka lid wordt van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties (WSGO). Dit lidmaatschap is voorwaarde om het werkgeverschap ten aanzien 

van de medewerkers die bij Wedeka werken en een ambtelijke status hebben conform de 

gemeentelijke cao uit te kunnen voeren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

6. Welstandsnota 2020 

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 de uitgangspunten voor een nieuw gemeentelijk 

welstandsbeleid vastgesteld. Gekozen is voor het principe ‘regelluw waar het kan en 

welstandstoets waar het moet’. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in de welstandsnota 

Midden-Groningen 2020.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 
7. Krediet Gereformeerde Basisschool De Lichtbron te Hoogezand  

In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in de gemeente Midden-Groningen. Op 16 maart 2015 heeft de gemeenteraad van 

de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer ingestemd met herhuisvesting van de GBS 

De Lichtbron op de locatie waar nu de Praktijkschool van het AJC is gevestigd. Voor dit 

gebouw is de conclusie getrokken dat versterking van deze school niet doelmatig is gezien 

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

omdat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de kosten voortkomend uit de 

nieuwbouw van GBS De Lichtbron.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Sluiting 


