
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  19 januari 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 2 februari 2023 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 19 januari 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: T. van der Veen)   (commissiegriffier: J.P. Stap) 

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Locatiekeuze kindcentrum Muntendam 

Op verzoek van het college van Midden-Groningen heeft de projectgroep onderzoek gedaan 

naar de meningen van belanghebbenden wat de beste locatie voor het kindcentrum in 

Muntendam is. Hieruit blijkt dat de betrokkenen positief zijn over de komst van een 

kindcentrum op Ruitershorn. De keuze om een toekomstig kindcentrum op de locatie 

Ruitershorn te realiseren wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Nieland-Kampen, mw. Hoesen-Spithorst, dhr. Drenth) 

 

5. Bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022 

TenneT gaat over tot verdere uitbreiding van het transformatorstation in Meeden. De snelle 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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groei van het elektriciteitsaanbod en de verwachte toename van de vraag noodzaakt tot 

het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland. Met de toepassing van de 

coördinatieregeling werd voor dit project een bestemmingsplan en een uitgebreide 

omgevingsvergunning voorbereid en bekendgemaakt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

6. Kredietaanvraag (Nationaal Programma Groningen) NPG Sociale Veerkracht fase II 

Het projectvoorstel Sociale Veerkracht is door de beoordelingscommissie en het bestuur 

van het NPG geheel positief beoordeeld. Het project richt zich op de groep inwoners met 

complexe en langdurige problematiek op meerdere gebieden: armoede en schulden, 

opvoedproblemen, psychosociale problemen, overlast. Binnen het project gaan betrokken 

inwoners zelf hun plannen maken en oplossingen bedenken. Dit moet leiden tot een 

substantiële aanpassing van de professionele inzet. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

 

7. Algemene begrotingswijziging 2023-102 Programmabegroting 2023 

Diverse besluiten leiden tot mutaties tussen programma’s van de programmabegroting 

2023. Deze mutaties moeten worden vastgelegd in de financiële administratie waarvoor in 

de financiële paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging is opgenomen. De mutaties 

zijn programma overschrijdend en worden daarom aan de raad voorgelegd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

8. Sluiting  


