
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  9 september 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 30 september 2021 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 9 september a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, 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: Y.P. Lutterop)    (commissiegriffier: F.A.P. Grit)  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 2021-2022 

In het Lokaal Plan van Aanpak schrijft de gemeente welke panden er in het lopende jaar 

moeten worden opgenomen, beoordeeld en uitgevoerd. Er wordt jaarlijks een nieuw Lokaal 

Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeente.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 
5. Aangepast plan van aanpak omgevingsvisie Midden-Groningen 

De invoering van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld. Met ingang van 1 juli 2022 

zal de Omgevingswet van kracht worden. De gemeente past haar planning hierop aan. Voor 
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het ontwikkelen van de omgevingsvisie neemt de gemeente nu meer tijd zodat belangrijke 

ontwikkelingen kunnen worden meegenomen en de nieuwe raad in gesprek kan met de 

samenleving over die omgevingsvisie (gepland voor juni 2022). 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

6. Vastgoedbeleid; voorleggen kaders, prioritering en opties  

De gemeente Midden-Groningen is eigenaar van een grote diverse vastgoedportefeuille. 

Mede door de herindeling is er een groot verschil in exploitatie, subsidiëring en andere 

vormen van ondersteuning van sportaccommodaties en dorpshuizen. De gemeente wil hier 

meer eenheid in aanbrengen door het opstellen van beleid. In de beeldvormde bijeenkomst 

van 22 april jl. zijn aan de raad de opbrengsten uit de oriënterende fase gepresenteerd. 

Aan de raad wordt een kadernota en een aantal kaders voorgelegd die richtinggevend 

kunnen zijn voor het te ontwikkelen beleid. Het doel van de kadernota is het krijgen van 

inzicht in de richting en rol van de gemeente die de raad belangrijk vindt als het gaat om 

het hebben, houden en exploiteren van vastgoed en ondersteunen van de gebruikers. Dit 

dient als basis voor de verdere ontwikkeling van het beleid vastgoed en voorzieningen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
 

 

7. Transitie Visie Warmte: bespreken concept TVW (transitievisie warmte) 

Op 8 april is door de fracties gesproken over de manieren waarop buurten geprioriteerd 

kunnen worden. De focus voor prioritering aangebracht door de raad is door vertaald in de 

hoofdlijnen van het beleid van de gemeente, en vastgelegd in de concept Transitievisie 

Warmte. Deze concept visie wordt met een aantal vragen voorgelegd. De besluitvorming 

over de definitieve versie van de Transitievisie Warmte is gepland in de raadsvergadering 

van 25 november 2021. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

 

8. Sluiting 


