
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  17 november 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 1 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 17 november 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: C.E Kluinhaar) 

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Nota reserves en voorzieningen 

De geactualiseerde ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2022 gemeente Midden-Groningen’ 

vormt het beleidskader over hoe we omgaan met reserves en voorzieningen in de periode 

2022 tot 2026. De nota geeft een overzicht van de aanwezige reserves en voorzieningen en 

deze zijn herijkt aan de hand van het opgestelde beleid.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 
5. Actualisering lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG) 

Het Nationaal Programma Groningen biedt Midden-Groningen de kans om te investeren in 

onze jeugd, in mensen en plekken of gebieden, die dit het hardst nodig hebben. Hiervoor is 
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in 2020 samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het 

programmaplan ´Hart voor Midden-Groningen´ gemaakt. Inmiddels zijn er 21 projecten 

vanuit dit plan gestart. Naar aanleiding van regionale ontwikkelingen en veranderingen 

binnen de geplande projecten, is het programmaplan geactualiseerd en wordt een volgorde 

voor nieuw aan te vragen projecten voorgesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

6. Medezeggenschapsraden scholen Muntendam (brief nr. 05 lijst ingekomen stukken raad 

27 oktober)  

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie is dit onderwerp geagendeerd. 

 

(Portefeuillehouder: Mw. Hoessen & Mw. Nieland) 

 

7. Sluiting 


