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Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  13 februari 2020 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 27 februari 2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 13 februari 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.A.P. Grit) 

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Rapport Rekenkamercommissie Onroerendezaakbelasting 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert 

de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft een 

quickscan met een beknopte onderzoeksvraag uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste 

bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad 

ter bespreking en vaststelling worden aangeboden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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5. RKC (Rekenkamercommissie) onderzoek kostendekking rioolheffing 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert 

de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft een 

quickscan met een beknopte onderzoeksvraag uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste 

bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad 

ter bespreking en vaststelling worden aangeboden. 

  

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

6. Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan Kolham 

McDonald’s wil een restaurant met McCafé en bijbehorende voorzieningen exploiteren op 

het Bedrijvenpark Rengers in Kolham. Op het zuidelijke deel van de kavel is een tankstation 

geprojecteerd. Beide functies zijn in strijd met de planregels van het geldende 

bestemmingsplan. Om deze functies wel mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan 

opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase doorlopen en wordt 

nu met inachtneming van de ingediende zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de 

gemeenteraad. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

7. Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen 

De Omgevingsdienst Groningen is in 2013 opgericht als een gemeenschappelijke regeling 

van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Door een algemene wijziging in 

arbeidsrecht voor ambtenaren is het vereist dat de huidige gemeenschappelijke regeling 

hierop wordt aangepast. Alvorens het college van burgemeester en wethouders de 

gemeenschappelijke regeling kan wijzigen moet hiervoor toestemming aan de 

gemeenteraad worden gevraagd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

8. Sluiting 


