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Datum:  19-04-2018  Opgesteld door: Mieke Bouwman 

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

Tijdstip: 21.45  uur  Zaak:  

Aan: De gemeenteraad  van Midden-Groningen  

 

 

 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Diverse benoemingen 
4a. Benoeming en beëdiging van een raadslid en een fractievertegenwoordiger  
4b. Benoeming leden en plaatsvervangende leden in de raadscommissie 

 

5. Vaststellen diverse besluitenlijsten gemeenteraad  en verslaglegging raadscommissie 

a. Verslaglegging van de raadscommissie van 22 februari 2018 
b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 maart 2018 
c. Verslaglegging van de raadscommissie van 5 april 2018 

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen 

  

7.  Vaststellen verordening Adviesraad Sociaal domein Midden-Groningen 2018 

Voorgesteld wordt om op basis van het advies van de huidige adviesraden in het sociaal domein te 
kiezen voor het instellen van een adviesraad sociaal domein voor Midden-Groningen. Deze adviesraad 
heeft tot taak het gevraagd én ongevraagd adviseren van het college. Zij doet dit vanuit haar 
onafhankelijke positie over voorgenomen besluiten tot gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en 
de beleidsuitvoering binnen het sociaal domein. 

 

8. Vaststellen erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 

De raad  stelt een nieuwe Erfgoedverordening vast. De Erfgoedverordening regelt onder andere het 
aanwijzen van gemeentelijke monumenten, de instandhouding ervan, de bescherming van rijks- en 
gemeentelijke monumenten en de instandhouding van archeologische gebieden. 
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9. Advisering aan het Commissariaat voor de Media over Mediagroep Midden Groningen 

De gemeenteraad dient van het Commissariaat voor de Media te toetsen of de lokale omroep voldoet 
aan de bij Mediawet gestelde eisen. Normaal gebeurt dat eens in de 5 jaar, maar vanwege de 
herindeling en samenvoeging van de bestaande lokale omroepen van Slochteren, Menterwolde en 
Hoogezand-Sappemeer, wordt nu per 2018 ook een toetsing gevraagd. De Stichting Mediagroep Midden 
Groningen voldoet aan alle gestelde eisen. De zendtijd door het Commissariaat kan dan ook zonder 
bezwaar worden toegewezen.  
 

10.  Benoemen van een lid in de Raad van Commissarissen BV Gouden Driehoek 

      De agendacommissie wordt verzocht akkoord te gaan met directe plaatsing van dit agendapunt op de 
      raadsagenda. 
 

11.  Sluiting 

 

12.  Vragenuur 

 

 


