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Datum:  22-02-2018 Opgesteld door: Mieke Bouwman 

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

Tijdstip: 20:30 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

 
 

  

1. Opening 

 
 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Vastellen besluitenlijst gemeenteraad Midden-Groningen d.d. 25 januari 2018 

 

4. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

5. Ingekomen stukken en mededelingen 

             Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 
 

6. Procedure uitgebreide omgevingsvergunning (EAZ Wind, Eemskanaal Zz 8 Overschild) 

             EAZ Wind heeft namens Energievereniging een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om een  
             kleinschalige windturbine te plaatsen bij een boerderij op het adres Eemskanaal Zz 8 in Overschild.  
             De aanvraag was in strijd met het provinciaal beleid vanwege plaatsing buiten het bouwvlak.  
             Deze strijdigheid is opgeheven doordat de provincie de gemeente Slochteren afgelopen jaar als  
             ‘pilotgemeente voor kleine windturbines’ heeft aangewezen. Deze status betekent dat medewerking  
             onder voorwaarden mogelijk is als experiment. Een voorwaarde is dat de uitgebreide procedure voor  
             een omgevingsvergunning wordt doorlopen. Onderdelen daarvan zijn een goede ruimtelijke  
             onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van de raad.  
             Dit betekent dat de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan.   
 

7.  Benoeming leden werkgeverscommissie griffie 

              De raad wordt voorgesteld mevrouw P.P.A. Nieland-Kampen en de heren H. Wind en H.B. van Dijk te 
              benoemen als leden van de werkgeverscommissie 
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8.  Benoeming leden raad van toezicht dr. Aletta Jacobs College 

              De raad wordt gevraagd over te gaan tot benoemen van de heren  B. Vastenburg en  A. Verhoog  
              als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting dr. Aletta Jacobs College tot aan een totale  
              zittingsduur van maximaal 8 jaar. 
 

9.  Vaststelling arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen en formatie, functies en waarderingen  
 team Griffie Midden-Groningen per 1 januari 2018 

 De raad is bevoegd om de arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen van de medewerkers van de                                                                                                

griffie vast te stellen, alsmede de formatie en waardering van het team Griffie. 

 

10.  Sluiting 

 

11. Vragenuur 

 

 


