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Datum:  20 mei 2021 Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

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 3 juni 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 20 mei 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: mw. T. van der Veen)    (commissiegriffier: Y.H. Goedhart)

  

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Bespreking Eindverslag inspraak concept-beleidsregel Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning recreatieverblijven (o.a. De Leine en andere 

recreatieverblijven en recreatie woningen)                                                                   

Als vervolg op de brief van het college van 16 maart 2021 ontvangt de raad hierbij het 

eindverslag van de inspraak over de concept-beleidsregel Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning recreatieverblijven met bijlagen. Na bespreking van het resultaat 

van de inspraak in de raadscommissie van 20 mei 2021 neemt het college als bevoegd 

bestuursorgaan op 25 mei 2021 een besluit over de vaststelling van de beleidsregel 

waarbij wordt gestreefd naar inwerkingtreding op 1 juni 2021. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 

In het meerjarige IVB 2021-2024 zijn de prioriteiten opgenomen voor het veiligheidsbeleid 

van de gemeente Midden-Groningen. In het IVB zijn de doelen en activiteiten opgenomen 

waar de gemeente de komende 4 jaren aan wil werken. Inwoners en de bij veiligheid 

betrokken partijen zijn bij het proces van totstandkoming betrokken. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 
6. Rechtmatigheidsverantwoording college 

Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het 

afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt opgenomen. 

De accountant controleert en geeft alleen een verklaring af bij het getrouwe beeld van de 

jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

7. Sluiting 


