Agenda
Raadscommissie

Datum:

10 februari 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 3 maart 2022
Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 10 februari 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 M.W. van der Meijden)

(commissiegriffier: Y.H. Goedhart)

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Vaststelling besloten verslaglegging van de extra ingelaste besloten raadscommissie op
20 januari 2022
5. Bestemmingsplan Tolweg Fase 2
Onderhavig bestemmingsplan betreft het tweede deel van fase 2 van het plangebied
Tolweg, gelegen aan de zuidwestzijde van de kern Muntendam. Het plangebied maakt
onderdeel uit van de uitbreidingslocatie Tolweg. Dit deel krijgt met dit bestemmingsplan
een woonbestemming.
(Portefeuillehouder: dhr. De Jong)
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6. Vervolg op vlekkenplan centrum Muntendam
De gemeente wil het centrumgebied Muntendam een nieuwe toekomst geven. Daarvoor is
een vlekkenplan gemaakt en deze moet, rekening houdend met de zorgen, vragen en
opmerkingen van de inwoners van Muntendam, verder worden uitgewerkt. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd én een richtinggevende uitspraak te doen over het
vlekkenplan én geld beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking en planvorming van het
vlekkenplan, alsook een begin van uitvoering.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie en dhr. Drenth)
7. Initiatiefvoorstel Lokaal plan van Aanpak versterking in combinatie met
(overkoepelend) Meer Jaren Plan Versterking
Dit agendapunt is op verzoek van Fractie Henk Bos en GemeenteBelangen MiddenGroningen geagendeerd.
(Portefeuillehouder: dhr. Bos van de Fractie Henk Bos)
8. Jacobskruiskruid
Dit agendapunt is op verzoek van de VVD geagendeerd.
(Portefeuillehouder: dhr. De Jong)
9. Sluiting

