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Gemeenteraad 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 20 december 2018 
 

Onderwerp: Voorstel over de lijst van Hamerstukken 
 

 

Gelezen het voorstel van de agendacommissie ten aanzien van de afdoening van de 
onderstaande hamerstukken: 
  
 

 Raadsvoorstellen 

Nr Onderwerp 

01.  Vaststellen verzamelbestemmingsplan 2018-1 
De gemeente Midden-Groningen werkt met het instrument 
‘Verzamelbestemmingsplannen’. In het verzamelbestemmingsplan worden 
diverse particuliere verzoeken en aanpassingen in één plan en procedure 
meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2018-1 bevat één particulier 
verzoek en zes ambtelijke aanpassingen. Het gaat om niet-controversiële zaken 
en geen grote maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeenteraad is op basis 
van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.1.) bevoegd om een bestemmingsplan 
vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma ) 

02. Vaststellen bestemmingsplan Meeden-Tankstation 
Er is een initiatief binnengekomen voor de bouw van een nieuw tankstation, 
direct oostelijk van de N33. Het gaat hierbij om een bedrijfsverplaatsing van het 
huidige tankstation aan de Hereweg 167 in Meeden. Binnen de regels van het 
geldende bestemmingsplan is het op de nieuwe locatie niet mogelijk om een 
tankstation te realiseren. Om de verplaatsing mogelijk te maken moet het 
bestemmingsplan worden aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan heeft de 
formele procedure doorlopen en wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma  ) 

03. Nieuwbouw Kindcentrum Slochteren (bevat geheime bijlage o.g.v. art. 10 
WOB)Naar aanleiding van de bevingsproblematiek en de kans om de scholen in 
de gemeente MiddenGroningen bevingsbestendig, krimp-proof, duurzaam en 
toekomstbestendig te maken is het eerste nieuwbouwproject KC 
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Slochterveldweg gereed voor uitvoering. In het kindcentrum worden de scholen 
OBS de Kinderboom, OBS de Ruitenvelder en CBS de Wegwijzer gehuisvest, 
samen met kinderopvang KidsFirst en Slochterborgje.  

Een kinderboerderij (burgerinitiatief) wordt in de nabijheid van het 
kindcentrum ontwikkeld. De omgeving wordt aangepast zodat het 
kindcentrum, de kinderboerderij en de bestaande Duurswoldhal goed en 
veilig te bereiken zijn en er een integrale kern voor ontmoeten, 
onderwijs en recreatie ontstaat.     

                                                      

(Portefeuillehouder: Erik Drenth) 

04. Vaststellen financiële verordening 

Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiële 
Verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen. De Financiële 
Verordening regelt het financiële beheer en beleid en de financiële organisatie 
van de gemeente. Het doel van deze verordening is dat de raad uitgangspunten 
vaststelt voor de uitvoering van de financiële functie. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

05. Vaststellen diverse belastingverordeningen   

Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiële 
Verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen. De Financiële 
Verordening regelt het financiële beheer en beleid en de financiële organisatie 
van de gemeente. Het doel van deze verordening is dat de raad uitgangspunten 
vaststelt voor de uitvoering van de financiële functie. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth ) 

06. Weigering aanvraag om herziening van de in het bestemmingsplan 
opgenomen brancheringsregels voor het Winkelpark 

Op 13 juli 2018 is via Gijs Heuting Advocaten namens Visser Vastgoed een 
aanvraag ontvangen om het van toepassing zijnde bestemmingsplan 
Woongebieden te wijzigen. Specifiek wordt verzocht de branchebeperking voor 
het Winkelpark Hoogezand zodanig te wijzigen dat alle vormen van detailhandel 
mogelijk zijn.Gelet op de negatieve gevolgen voor het kernwinkelgebied, wordt 
voorgesteld de aanvraag te weigeren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma ) 

 


