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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 
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Nr. Verslaglegging raadscommissie  van 21 juni 2018 

1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 

Er wordt voorgesteld om agendapunt 6c van de agenda te halen. De reden is dat de verkeerde 

documenten aan dit agendapunt is gekoppeld. Dit punt wordt rechtstreeks op de agenda van de 

raadsvergadering van 12 juli 2018 geplaatst. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

 

3.  Mededelingen vanuit het college 

Geen  

4.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

 

5.  Diverse onderwerpen ten aanzien van onderwijs 
 
A. Opheffen basisscholen door fusies 
 
Twee schoolbesturen van het openbaar basisonderwijs hebben het plan om basisscholen op te 
heffen. Deze basisscholen gaan namelijk fuseren met andere basisscholen.  De raad wordt 
voorgesteld om: 

1. In te stemmen met de opheffing van het BRIN-nummer van de OBS Europaschool 
(09RC) in Muntendam per 1 augustus 2018 op grond van artikel 14 lid 5 van de 
Statuten van Stichting OPRON. 

2. Af te zien van overname van OBS Ruitenvelder in Froombosch op grond van artikel 159 
lid 2 van de Wet Primair Onderwijs.  

 
Toezegging: 
De wethouder zorgt voor de raadsvergadering van 12 juli voor een financiele onderbouwing. 
 
Conclusie: 
Bespreekpunt voor de raad van 12 juli 2018. 
 
 
B. Nieuwbouw locatie Laan van de Sport 6 (AJC) 
 
Het Dr. Aletta Jacobscollege verzoekt de gemeente Midden-Groningen om akkoord te gaan met 
nieuwbouw van het praktijkonderwijs aan de Laan van de Sport 6 te Hoogezand. De raad wordt 
gevraagd om  
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1. In te stemmen met het voorstel om in plaats van renovatie van het gebouw aan de Laan 
van de Sport 6 te kiezen voor nieuwbouw op deze locatie en 

2. hiervoor een aanvullende gemeentelijke bijdrage in de jaarlijkse financieringskosten te 
verhogen met € 6.152,-- naar € 30.000,-- gedurende 40 jaar en 

3. hiervoor de garantstelling door de gemeente aan het ministerie van Financiën / OCW aan 
te passen voor de nieuwe financiering     
 

Toezegging: 
De wethouder stelt de raad een memo ter beschikking met daarin een financiële onderbouwing 
van beslispunt 2. 
 
Conclusie: 
Bespreekpunt in de raad van 12 juli 2018. 
 
C.  Begrotingen openbaar primair onderwijs 
Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening houdt de raad extern toezicht op de 
schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente. De raad wordt 
gevraagd om  

 Kennis te nemen van de begroting 2018 van Scholengroep OPRON, Stichting OPOS en 
Stichting Ultiem 

 Voor geen van de schoolbesturen een zienswijze te formuleren 
 
Toezegging: 
De vragen van de raad over de kosten voor het stafbureau en de inleen van extern personeel 
worden doorgezonden naar de uitvoeringsorganisaties van de schoolbesturen. 
 
Conclusie: 
Hamerstuk voor de raad van 12 juli 2018 
 

 

6.  Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen 

A. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijvenpark Rengers (opheffing) 
 
De Gemeenschappelijke Regeling bedrijvenpark Rengers (hierna: GR) is een samenwerking tussen 
de (voormalige) gemeenten Slochteren, Hoogezand–Sappemeer en de gemeente Groningen.  
De GR heeft als doel bedrijvenpark Rengers in Kolham te ontwikkelen.  
De fusie naar Midden–Groningen was een goed ‘natuurlijk moment’ om nut en noodzaak van de 
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GR goed tegen het licht te houden. De gemeente Groningen heeft aangegeven graag uit de GR te 
willen stappen. Opheffing betekent dat de gemeente Midden-Groningen de grondexploitatie 
overneemt van de GR. Aan de gemeenteraad van Midden–Groningen ligt het besluit voor om in te 
stemmen met de opheffing van de GR en de overname van de grondexploitatie. 
 

Conclusie: 

Bespreekpunt voor de raad van 12 juli 2018 

 
B. Kaderbrief en begroting 2019 GR bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer 
 
De gemeente Midden-Groningen is deelnemer aan GR Publiek Vervoer. Publiek Vervoer is een 
samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en Drenthe, alle gemeenten van deze 
provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe. De raad wordt gevraagd te besluiten geen 
zienswijze naar voren te brengen over de kaderbrief en conceptbegroting 2019 van GR 
bedrijfsvoering organisatie Publiek Vervoer.  
 
Toezeggingen: 
De raad ontvangt informatie over de klantervaringen ten aanzien van de tarieven! 
 
Conclusie: 
Bespreekpunt 
 

C. Conceptbegroting 2019 Wedeka   
Dit agendapunt wordt rechtstreeks naar de raad van 12 juli 2018 doorgeleid. Zie agendapunt 2. 
 

7.  Sluiting   
 

 


