Agenda
Raadscommissie

Datum:

19 mei 2022

Opgesteld door:

F.C. Mulder-Boersma

Locatie:

Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur

Mailadres:

griffie@midden-groningen.nl

Tijdstip:

20.00 uur (afwijkende tijd)

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 19 mei a.s. om 20.00 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 Lutterop)

(commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma)
Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Kaderstelling ondermijning
In 2021 is het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Midden-Groningen 2021-2024
vastgesteld door de raad. Dit beleidsplan beschrijft het strategisch kader voor de lokale
openbare orde en veiligheid voor 4 jaar. Een van de geprioriteerde thema’s is de aanpak
van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. In een te ontwikkelen integrale aanpak
ligt het accent op drugscriminaliteit, vastgoedfraude en -misbruik, witwassen en
mensenhandel en uitbuiting. Dat vraagt onder meer om het ontwikkelen en effectief
toepassen van BIBOB-beleid (wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar
Bestuur), drugs- en coffeeshopbeleid en beleid op mensenhandel. De raad wordt gevraagd
het college kaders mee te geven op bovengenoemde thema’s.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)

Pagina:

2 van 2

5. Vaststellen grondexploitatie project de Drevenhof in Hoogezand
De gemeenteraad wordt gevraagd een grondexploitatie vast te stellen voor de ontwikkeling
van project “de Drevenhof” in Hoogezand. Het gaat om de realisatie van 12
levensloopbestendige woningen, te realiseren onder collectief particulier
opdrachtgeverschap. Door een grondexploitatie op te starten kan de gemeente afspraken
maken over de verkoop van de kavel en kan het bouwrijp maken gestart worden.
(Demissionair portefeuillehouder: mw. Van Schie)
6. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Noordbroek, Noorderstraat 25
Het agrarisch bedrijf aan de Noorderstraat 25 te Noordbroek heeft plannen om het
pluimveehouderijbedrijf uit te breiden. Onderdeel van de planologische procedure is het
vragen van een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad. Na het afgeven van
een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen, zal het ontwerpbesluit van de raad samen
met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.
(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong)
7. Aanwijzen en aanpassen karakteristieke objecten
Eigenaren van 2 adressen in de gemeente hebben verzocht om aanwijzing van hun pand als
karakteristiek object. De eigenaren willen hun karakteristieke pand onderhouden en
hiervoor een subsidie aanvragen.
(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong)
8. Sluiting

