
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  7 april 2022 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 28 april 2022 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 7 april 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: de heer H.J. Flederus)  (commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma)  

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Interne verbouwing Sint Antonius in het kindcentrum Vosholen 

In kindcentrum Vosholen worden 2 lokalen van het Sint Antonius omgebouwd tot 3 lokalen. 

Hiermee wordt een passende oplossing geboden voor het te kort aan leslokalen. De raad 

wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen. 

 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

5. Verordening kinderopvang op Sociale indicatie Midden-Groningen 

De gemeente Midden-Groningen heeft sinds 2018 een vangnetregeling om gezinnen tijdelijk 

financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde sociale 

of medische omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking komen voor de 

kinderopvangtoeslag. De raad wordt verzocht de aangepaste verordening vast te stellen. 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

6. Begrotingen 2022 Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze 

gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening houden we extra toezicht 

op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in 

stand houden. 

 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

7. Vaststellen laadvisie 

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland groeit gestaag en daarmee de behoefte aan 

laadinfrastructuur. De gemeente Midden-Groningen heeft een Laadvisie opgesteld en wil 

hiermee de transitie naar elektrisch vervoer voor haar inwoners mogelijk maken. 

 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

8. Sluiting 


