Agenda
Raadscommissie

Datum:

2 december 2021

Opgesteld door:

F.C. Mulder-Boersma

Locatie:

Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur

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 december 2021
Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 2 december a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur,
Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op
deze vergadering betrekking hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/.
(voorzitter: T. van der Veen)

(commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma)

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Heffingsverordeningen 2022
De gemeente Midden-Groningen heft belastingen om ervoor te zorgen dat gemeentelijke
taken betaald kunnen worden. Om deze belastingen te kunnen realiseren dienen
belastingverordeningen te worden vastgesteld.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
5. Aanpassing regelgeving onderwijshuisvesting 2021
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Voor uitvoering
van deze zorgplicht is de gemeente verplicht nadere regels op te stellen. Een actuele
verordening die voldoet aan alle wet- en regelgeving is noodzakelijk. De raad wordt daarom
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voorgesteld een nieuwe verordening onderwijshuisvesting en een verordening Materiële en
Financiële Gelijkstelling vast te stellen.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
6. Rioolaansluitverordening Midden-Groningen 2021
De Rioolaansluitverordening is een stuurmiddel voor het beleid en beheer van de
gemeentelijke riolering en watertaken. De aansluitverordening regelt de verhouding tussen
de inwoner en de gemeente met betrekking tot de aansluiting op het openbaar rioolstelsel.
De gemeente Midden-Groningen beschikt op dit moment niet over een vastgestelde
Rioolaansluitverordening.
(Portefeuillehouder: dhr. De Jong)
7. Vaststelling bestemmingsplan Eiland Buitenlust Sappemeer
In de ontwikkeling van Vosholen fase 1 waren op dit perceel 32 appartementen voorzien.
Met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan wordt dit omgezet in 10 grondgebonden
woningen. Een deel van de grondgebonden woningen komen buiten het bestaande bouwvlak
te liggen. Het bouwvlak wordt hier op aangepast.
Portefeuillehouder: dhr. De Jong)
8. Verordeningen Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2022
Dit betreft een aanpassing aan de verordeningen en Nadere regels zodat ze weer actueel
zijn. De belangrijkste verandering is dat er een draagkrachtnorm voor hulp bij het
huishouden is ingevoerd. Dit geldt alleen voor mensen die zelf de regie over hun
huishouden hebben.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren en dhr. De Jong)
9. Sluiting

