Agenda
Raadscommissie

Datum:

12 mei 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 2 juni 2022
Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 12 mei a.s. om 19.30 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur, GorechtOost 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: Y.H. Goedhart)
Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Technische toelichting ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Groningen (ODG)
Voorafgaand aan het debat in de commissie zal de ODG een technische toelichting geven,
waarbij de raadsleden ook vragen kunnen stellen. Daarna zal bij punt 5 de normale
behandeling van de ontwerpbegroting 2023 plaatsvinden.
5. Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Midden-Groningen
A. Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Groningen (ODG)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en geen
zienswijze in te dienen op de concept Financiële verordening Omgevingsdienst
Groningen en op de ontwerpbegroting 2023.
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(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong)
B. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023-2026 Publiek Vervoer
De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen en
geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026.
(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong)
C. Jaarstukken 2022 Regio Groningen-Assen (RGA)
De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2022 (jaarrekening 2021, conceptbegroting
2023 en uitvoeringsprogramma 2022) voor kennisgeving aan te nemen en geen
zienswijze in te dienen.
(Demissionair portefeuillehouder: mw. Van Schie)
D. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen (VRG)
Het doel van de Veiligheidsregio is om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed
mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de gemeente en de taken goed en
veilig uit te voeren. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de
jaarrekening 2021 en de actualisatie van de begroting 2022 en voor de
conceptbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)

E. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Publieke Gezondheid en Zorg
(PG&Z)
De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen en
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.
(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
6. Bespreking advies vaststellingsbesluit gaswinning 2022-2023
Deze bespreking vindt plaats op basis van de stukken van de minister en een nog op te
stellen analyse hiervan met uitgangspunten voor het advies.
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7. Sluiting
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