
   

   

 

 

1. Opening 
 

 
2. 

 
Ceremonie ambtsketen 

   

3. Installatie raadsleden 

   

4.  Vaststellen agenda 

   

5. Werkwijze raad 
Voorstel om de verordeningen betreffende de werkwijze van de raad van Midden-Groningen en 
het vergaderschema vast te stellen en de toelichtingen voor kennisgeving aan te nemen. 
Dit betreffen: 

- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Midden-Groningen 2018 

- Verordening op de raadscommissie Midden- Groningen 2018 
- Vergaderschema gemeenteraad Midden-Groningen 2018 

   

6. Organisatie griffie 
Voorstel om de verordening op de organisatie van de griffie vast te stellen en om de griffier, 
de plaatsvervangende griffiers en de griffiemedewerkers en de leden van de 
werkgeverscommissie te benoemen. 

   

7. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad en leden agendacommissie en 
commissievoorzitters 
Voorstel tot het benoemen van de plaatsvervangend voorzitter van de raad en de leden van de 
agendacommissie en de commissievoorzitters  

   

8. Coalitieakkoord 2018-2022 
Dit betreft een nazending 

   

9. Benoeming en beëdiging wethouders 
Voorstel: 

- Het aantal te benoemen wethouders voor Midden-Groningen te bepalen op…. 
- Deze kandidaten terstond te beëdigen 

   

   
Agenda 
gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  2 januari 2018 Opgesteld door: Mieke Bouwman 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren  Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 13.00 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  
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10.  Beëdiging nieuwe raadsleden en plaatsvervangende leden in de raadscommissie 

   

11.  Financiële kaderstelling raad Midden-Groningen 

• Bekrachtiging benoeming accountant gemeente Midden-Groningen voor het jaar 
2018 
De accountant is onder voorbehoud in de drie gemeenteraden van Hoogezand-
Sappemeer, Menterwolde en Slochteren benoemd, mits het wordt bekrachtigd door de 
raad van Midden-Groningen. 

• Vaststellen van de verordening auditcommissie gemeente Midden-Groningen 2018 
en het benoemen van de leden van de auditcommissie 

   

12. Vaststellen van de verordeningen op de Rekenkamercommissie gemeente Midden-
Groningen 2018 en benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie 
Voorstel om de verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen 2018 
vast te stellen en de voorgestelde leden van de Rekenkamercommissie te benoemen. 

   

13. Vaststelling Integriteitscode gemeente Midden-Groningen 2018 
Voorstel om de integriteitscode gemeente Midden-Groningen 2018 vast te stellen. 

   

14. Geharmoniseerde verordeningen 
Voorstel om de geharmoniseerde verordeningen overeenkomstig bijgevoegd raadsbesluit vast 
te stellen en de genoemde verordeningen van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Menterwolde in te trekken. 

• Voorstel om de volgende verordeningen vast te stellen: 

• Voorstel om tegelijkertijd de volgende verordeningen in te trekken: 

   

15. Benoeming leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften en de gemeentelijke 
Ombudscommissie van de gemeente Midden-Groningen 
Voorstel tot het benoemen van de leden van de diverse kamers van de commissie van advies 
voor de bezwaarschriften en de Ombudscommissie  

   

16.  Sluiting 

 


