
   

   

 

   
Agenda 
Gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  12 juli 2018 Opgesteld door: Mieke Bouwman 

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

Tijdstip: 21:30 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Agenda                  

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

4.        Vaststellen  verslaglegging raadscommissie d.d. 12 + 21 juni 2018 en de besluitenlijst  

           gemeenteraad d.d. 21 juni 2018 

 

5. Ingekomen stukken en mededelingen  

            Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de afhandelingsvoorstellen 

 
6.        Begrotingen openbaar primair onderwijs (HAMERSTUK) 

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 en voor geen van de schoolbesturen een zienswijze te formuleren  

 
(portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
 

7. Kaderbrief en begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling (GR) bedrijfsvoeringorganisatie  
            Publiek Vervoer (HAMERSTUK)  

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.  
 
(portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 
 



   

 

 

 
 
8. Conceptbegroting 2019 Wedeka (RECHTSTREEKS) 

Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-
Groningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening 
uit. Jaarlijks wordt de begroting van de gemeenschappelijke regeling Wedeka aangeboden aan  
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen 
van de begroting 2019  en geen zienswijze in te dienen. Na vaststelling door het algemeen bestuur 
van Wedeka worden de financiële consequenties verwerkt in de gemeentebegroting 2019. 

 

(portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 
 
9. Opheffen basisscholen door fusies (BESPREEKPUNT) 

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 in te stemmen met de opheffing van de OBS Europaschool in Muntendam per 1 
augustus 2018  en af te zien van overname van OBS Ruitenvelder in Froombosch. 
 
(portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 
10. Nieuwbouw locatie Laan van de Sport 6 (BESPREEKPUNT) 

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 in plaats van 
renovatie van het gebouw aan de Laan van de Sport 6 en hiervoor een aanvullende gemeentelijke 
bijdrage in de jaarlijkse financieringskosten men € 6.152,-- te verhogen naar € 30.000,-- 
gedurende 40 jaar.    
  
(portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
 

11. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijvenpark Rengers (opheffing) (BESPREEKPUNT) 
De Gemeenschappelijke Regeling bedrijvenpark Rengers 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 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. 
 
(portefeuillehouder: dhr. Borg) 

 

   12. Vaststellen diverse jaarrekeningen 2017 (BESPREEKPUNT komt uit raad van 05-07-2018) 

a. Hoogezand-Sappemeer 
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Het negatieve resultaat van deze jaarrekening bedraagt € 4.664.764.                    



   

 

 

 
 
 
 
De raad wordt gevraagd de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer vast te stellen en de begroting 2018 daarop aan te passen. 
 

b. Slochteren 
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente Slochteren. Het 
negatieve rekening resultaat bedraagt € 2.472.302. De raad wordt gevraagd de 
jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Slochteren vast te stellen en de begroting 
2018 daarop aan te passen. 
 

c. Menterwolde 
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente Menterwolde. Het 
positieve rekening resultaat bedraagt € 992.750. De raad wordt gevraagd de jaarrekening/het 
jaarverslag 2017 van de gemeente Menterwolde vast te stellen en de begroting 2018 daarop 
aan te passen. 

           (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

   13. Sluiting            

                                                                       


