
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  17 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 17 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 C. Ubels)  (commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma)  

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Rekenkamerrapport duurzaamheid 

De Rekenkamer heeft in een Quick scan onderzoek onderzocht in hoeverre de gemeente 

Midden-Groningen met haar duurzaamheidsbeleid haar doelen bereikt en in welke mate dit 

beleid toekomstbestendig is.  

 

(Dhr. Visser namens de Rekenkamer en namens het college de portefeuillehouder: dhr. 

Verschuren) 

 

5. Investeringskrediet Gorecht-West fase 5 

De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het bouw- 

en woonrijp maken van fase 5 van herstructureringsproject Gorecht-West in Hoogezand. 

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

6. Kredietaanvraag Nationaal Programma Groningen dorps/wijkplannen 

Het project “Maken en realiseren dorps/wijkplannen” is één van de projecten uit het lokaal 

programmaplan Hart voor Midden-Groningen, onderdeel van het Nationaal Programma 

Groningen (NPG). Om het projectplan uit te werken naar een werkplan en het tot uitvoer 

te kunnen brengen dienen de middelen door de raad beschikbaar te worden gesteld. De 

raad wordt hierbij gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

7. Verordening bekostiging leerlingenvervoer 

In sommige gevallen betaalt of regelt de gemeente leerlingenvervoer. De gemeente doet 

dit als de dichtstbijzijnde school te ver weg is, of omdat een kind een beperking heeft. Het 

college heeft nieuwe regels opgesteld voor het leerlingenvervoer. De gemeente gaat meer 

samenwerken met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook gaat het college 

meer kijken naar de mogelijkheden van de leerling. Soms is een taxibus niet nodig, en kan 

de leerling ook met de fiets, bus of trein naar school.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Besluit tot coördinatie van de procedures uitbreiding Trafostation Meeden  

TenneT is voornemens over te gaan tot verdere uitbreiding van het trafostation in Meeden 

en heeft het Rijk verzocht om de bevoegdheid neer te leggen bij de gemeente. De 

gemeente is daardoor het bevoegd gezag voor wat betreft de wijziging van het 

bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunningen. Om gebruik te maken 

van de coördinatieregeling moet de gemeenteraad een coördinatiebesluit nemen. Met een 

coördinatieregeling kunnen verschillende besluiten die nodig zijn voor een project, 

gelijktijdig worden voorbereid en bekendgemaakt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

 

9. Sluiting 


