
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  15 december 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 22 december 2022 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 15 december 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: mevrouw Vulpes)   (commissiegriffier: J.P. Stap) 

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Visie en uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 

De vrijetijdssector draagt bij aan de lokale economie, de brede welvaart en de 

werkgelegenheid in de gemeente. De gemeente Midden-Groningen heeft de ambitie om een 

volwaardige vrijetijdssector te ontwikkelen. In de visie staat aangegeven waar we naartoe 

willen en in de uitvoeringsagenda staat hoe we daar komen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Nieland) 

 

5. Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2023 

In het Lokaal Plan van Aanpak Versterking staat welke (aantallen) adressen door de 

Nationaal Coördinator Groningen beoordeeld, en indien nodig, versterkt moeten worden in 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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2023. De gemeenteraad wordt gevraagd dit plan vast te stellen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

6. Belastingverordeningen 2023  

De gemeente Midden-Groningen heft belastingen om ervoor te zorgen dat gemeentelijke 

taken betaald kunnen worden. Daarnaast heft de gemeente leges, toeristenbelasting, 

lijkbezorgingsrechten en markt- en liggelden. De gemeenteraad stelt de verordeningen voor 

2023 vast en verruimt de kwijtscheldingsregeling voor bewoners met een laag inkomen en 

weinig vermogen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

7. Slotwijziging begroting 2022 

Ter voorbereiding op het samenstellen van de jaarrekening 2022 is een slotwijziging van de 

begroting 2022 opgesteld. In deze slotwijziging zijn mutaties verwerkt die niet in de 

Najaarsnota 2022 zijn meegenomen of zich na de Najaarsnota 2022 hebben voorgedaan. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

8. Sluiting  


