
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  9 februari 2023 Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

Locatie: Commissiekamer Huis voor Cultuur en Bestuur Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 20.00 uur (let op: afwijkende tijd)  Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 9 maart 2023 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 9 februari a.s. om 20.00 uur in de Commissiekamer, 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: H.J. Flederus )   (commissiegriffier: dhr. J.P. Stap ) 

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Begroting 2023 scholengroep (Openbaar primair onderwijs) OPRON en Ultiem Onderwijs 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze 

gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening wordt extern toezicht 

gehouden op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in de gemeente 

in stand houden.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
 

5. Vaststellen plan van aanpak “Uitwerking vervolgaanpak kernen, dorpen en buurten 

Gemeente Midden-Groningen” 

De gemeente Midden-Groningen gaat in diverse buurten en dorpen aan de slag om plannen 
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te maken om energie te besparen en van het aardgas af te gaan. Zij doet dit samen met de 

bewoners van de buurten en dorpen en buurtorganisaties. Het opstellen van de 

wijkuitvoeringsplannen wordt gefinancierd met geld van het rijk dat beschikbaar is gesteld 

voor uitvoering van het klimaatakkoord.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

6. Besluit tot coördinatie van procedures voor de realisatie van een camping op het 

perceel Damsterweg 32Z te Steendam 

Het college is voornemens om een bestemmingsplan in procedure te brengen voor de 

realisatie van een camping in Steendam. Tevens wil het college na vaststelling van het 

bestemmingsplan de benodigde omgevingsvergunningen verlenen en de raad voorstellen om 

de weg die op het terrein ligt aan de openbaarheid te onttrekken. Hiervoor is het nodig dat 

de raad een coördinatiebesluit neemt.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

7. Sluiting  


