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Datum:  16 maart 2023 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 6 april 2023 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 16 maart 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: dhr. H.J. Flederus)  (commissiegriffier: mw. F.C. Mulder-Boersma) 

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Raadsbrief “Sturing wethouders bij projecten met een complex karakter” 

Dit onderwerp is op verzoek van de fractie van de PvdA geagendeerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

5. Raadsbrief “Bestuurlijke besluitvorming diverse zaken golfbaan” 

Dit onderwerp is op verzoek van de fractie van de PvdA geagendeerd. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Hoesen-Spithorst) 

 

6. Brandweerzorg 2030: visie, organisatieplan en regionaal dekkingsplan 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een beleidspakket 

Brandweerzorg 2030. In een steeds sneller veranderende wereld staat de brandweer voor 

grote uitdagingen. Daarom heeft het bestuur van de VRG opdracht gegeven een gedragen 

visie te ontwikkelen op de brandweerzorg in de regio Groningen in 2030. De visie is 

opgesteld in de context van de huidige financiële afspraken en wettelijke taken. Met dit 

pakket zet de brandweerorganisatie een stevige stap naar voren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

7. Algemene begrotingswijziging 2023-104 programmabegroting 2023 

Diverse besluiten leiden tot mutaties binnen een aantal programma’s. Deze mutaties 

moeten worden vastgelegd in de financiële administratie en daarom is er in de financiële 

paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging opgenomen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

8. Sluiting  


