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Datum:  27  september  2018 Opgesteld door: Mieke Bouwman 

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

Tijdstip: 19:30 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 27 september  a.s. om 19:30 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 en de besluitenlijst van de 

           gemeenteraad d.d. 13 september 2018 

 

5. Ingekomen stukken en mededelingen  

            Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de afhandelingsvoorstellen 

 

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/


   

 

 

6. Vaststellen bestemmingsplan Noorderweg 35 Slochteren (HAMERSTUK) 

 Eigenaren van het perceel Noorderweg 35 in Slochteren hebben een stukje akkerland,  

 grenzend aan hun tuin gekocht. Zij willen hier een bijgebouw realiseren. Op grond van het  

 geldende bestemmingsplan is dit niet mogelijk. Met dit bestemmingsplan wordt hun plan  

 mogelijk gemaakt. De gemeenteraad is bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. 

            (portefeuillehouder:   dhr. Boersma) 

 
7.         M.e.r. - beoordelingsbesluit Stadshart Noord in Hoogezand (HAMERSTUK) 

Er wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand, namelijk het 

noordelijk deel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan 

worden aangepast. Dit gebeurd in verschillende fases/deelprojecten. Voordat het (eerste) nieuwe 

ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, moet de gemeenteraad een besluit 

nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapportage (hierna: M.e.r), het 

zogenaamde m.e.r-beoordelingsbesluit. Hierbij wordt gekeken of het project geen belangrijke 

nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Uit de uitgevoerde beoordeling blijkt dat er geen 

relevante effecten zijn. 

 

            (portefeuillehouder:    dhr.  Boersma) 

 

8.         Opstarten grondexploitatie Stadshart Noord (HAMERSTUK) 

De Gemeente zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van het stadshart in Hoogezand. Met het 

vaststellen van de grondexploitatie Stadscentrum Noordelijk deel en het beschikbaar stellen van 

het krediet wordt de ontwikkeling van het Stadshart mogelijk gemaakt. De bevoegdheid van de 

gemeenteraad om de grondexploitatie vast te stellen vloeit voort uit het budgetrecht om de 

begroting vast te stellen. 

 

            (portefeuillehouder:    dhr.  Boersma) 

 

9.  Begrotingswijziging Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) 2018  (RECHTSTREEKS) 
De gemeenten in Groningen kopen gezamenlijk de jeugdhulp in via de Regionale Inkooporganisatie 
Groninger Gemeenten (RIGG) wat onderdeel is van gemeenschappelijke regeling Publieke 
Gezondheid & Zorg. Om betere sturing te krijgen op de uitgaven hebben RIGG en de gemeenten 
een verbeterplan opgesteld. De raad mag een reactie indienen op de voorgenomen 
begrotingswijziging door het indienen van een zienswijze. De raad wordt voorgesteld om geen 
zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze begrotingswijziging. 

(portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 



   

 

 

10. Motie Rentetarieven Kredietbank Midden-Groningen 
Tijdens de raadsvergadering van 13 september 2018 is deze motie van de fracties PvdA, 
ChristenUnie en GroenLinks in stemming gebracht. De stemmen staakten en om die reden wordt 
de motie opnieuw in stemming gebracht.  

 

11.       Sluiting                                                                                  


