Agenda
Gemeenteraad

Datum:

13 september 2018

Opgesteld door:

Mieke Bouwman

Locatie:

Raadzaal gemeentehuis in Slochteren

Mailadres:

griffie@midden-groningen.nl

Tijdstip:

21:00 uur

Zaak:

Aan:

De gemeenteraad van Midden-Groningen

Aan de leden van de gemeenteraad,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van Midden-Groningen op
donderdag 13 september a.s. om 21:00 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De voorlopige
agenda’s treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking hebben zijn te
raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/ .

A. Hoogendoorn (burgemeester Midden-Groningen) (griffier: F.M. Bouwman)

Agenda
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers

4.

Vaststellen verslaglegging van raadscommissie 12 juli 2018 en de besluitenlijsten van de
gemeenteraad d.d. 5 juli 2018 en 12 juli 2018

5.

Ingekomen stukken en mededelingen
Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de afhandelingsvoorstellen

6.

Bekrachtigen geheimhouding opgelegd door het college (RECHTSTREEKS)
Het college heeft in zijn vergadering van 17 juli 2018 geheimhouding opgelegd op twee stukken.
De raad moet de geheimhouding op de beide stukken (Grondexploitatie Stadscentrum Noordelijk
deel 2 en Getekende samenwerkingsovereenkomst Stadshart Hoogezand) in de eerstvolgende
raadsvergadering bekrachtigen. Het onderwerp “Opstarten grondexploitatie Stadshart Noord is
besproken in de raadscommissievergadering van 13 september en zal ter besluitvorming worden

voorgelegd aan de raad in de vergadering van 27 september 2018.
(portefeuillehouder: dhr. Boersma)

7.

Quick wins sociaal domein (BESPREEKPUNT)
Sinds 2015 is in het sociaal domein gewerkt aan nieuwe vormen van ondersteuning voor jeugdhulp,
werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen: met minder budget moest betere
ondersteuning gegeven worden. Daarbij is zorgcontinuïteit gerealiseerd, maar de kosten zijn niet
omlaag gebracht. In het bijzonder zien we een oplopend financieel tekort op het onderdeel jeugd.
(portefeuillehouder: dhr. Verschuren)

8.

Beleidsplan kredietbank Midden-Groningen 2018-2022 (BESPREEKPUNT)
Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verplicht een
beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan schulddienstverlening 2018-2022 is een
meerjarenbeleidskader voor de komende vier jaar en tevens een plan met concrete
voorstellen. Het vaststellen van het beleidsplan is een bevoegdheid van de raad.
(portefeuillehouder:

9.

Sluiting

dhr. Verschuren)

