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Datum:  18 maart 2021 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 raadsvergaderingen van 1 april 2021 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

Groningen op donderdag 18 maart 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.J. Flederus)    (commissiegriffier: F.A.P. Grit)  

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Rekenkamerrapport opvolgingsonderzoek vastgoed 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – 

een opvolgingsonderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid uitgevoerd, waarin is 

onderzocht in hoeverre er uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen die de raad heeft 

vastgesteld naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed 

en vastgoedbeleid uit december 2018. In deze rapportage staan de bevindingen van dit 

onderzoek beschreven. 

 

(RKC Voorzitter: dhr Poorthuis die in de raadscommissie een toelichting geeft) 

 

5. Bestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10 

Aan de Oosterweg 41b te Muntendam bevond zich het voormalige afvalbrengstation van de 
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gemeente. Na opheffing van dat station heeft de toenmalige eigenaar de gronden aan een 

derde verkocht. De huidige eigenaar heeft bij de gemeente een verzoek gedaan om ter 

plaatse een bedrijfsmatige paardenhouderij te starten. De gemeente wil medewerking 

verlenen aan de herinvulling. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

6. Grondexploitatie Vosholen fase 2 deelplan 1 

Het voorstel omvat het vaststellen van een financieel kader voor de ontwikkeling van een 

deel van Vosholen 2 e fase, zijnde de stroken grond ten westen van de weg Croonhoven. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

7. Verwerving grond voor uitbreiding dorp Overschild - Graauwedijk 

De gemeenteraad van Midden-Groningen stemt in met de verwerving van grond in 

Overschild om daarmee bouwruimte te creëren die nodig is om de versterkingsoperatie zo 

goed mogelijk te faciliteren. De grond zal ingericht worden tot bouwkavels, die in eerste 

instantie alleen beschikbaar zijn voor inwoners in een sloop-nieuwbouwsituatie vanwege 

versterking van het dorp. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie en dhr. Boersma) 

 

8. Sluiting 


