Agenda
Gemeenteraad

Datum:

11 juli 2019

Opgesteld door:

Mieke Bouwman

Locatie:

Raadzaal gemeentehuis in Slochteren

Mailadres:

griffie@midden-groningen.nl

Tijdstip:

13:30 uur (Let op afwijkende tijd)

Zaak:

Aan:

De gemeenteraad van Midden-Groningen

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Vragenuur
5. Vaststellen besluitenlijsten van de gemeenteraad van 27 juni en 4 juli 2019 en de
aangepaste besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 maart 2019.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
7. Voorstel tot het vaststellen van het volgende hamerstuk:
Wijziging van de verordening op rechtspositie raads- en commissieleden
Op 23 mei heeft de raad van Midden-Groningen de nieuwe verordening rechtspositie raadsen commissieleden Midden-Groningen 2019 vastgesteld als gevolg van nieuwe wetgeving.
Inmiddels is gebleken dat de wettelijke grondslag in dit besluit verwijst naar regelgeving
die niet langer van kracht is. Dit is overgenomen van de model verordening van de VNG, die
deze omissie onlangs heeft aangepast. Daarom hierbij het besluit tot wijziging van de
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 2019 op het punt
van de wettelijke grondslag.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
8. Ombuigingsvoorstellen en Voorjaarsnota 2019 (De punten 8a en 8b worden integraal
behandeld).
8a. Ombuigingsvoorstellen (R)
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Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 en vaststelling van de begroting 2019 heeft
het college gemeld geconfronteerd te worden met financiële uitdagingen. Bij ongewijzigd
beleid zullen de tekorten verder oplopen; daarom liggen er nu ombuigingsvoorstellen voor
die moeten leiden tot een stevige en solide financiële basis in de komende jaren.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
8b. Voorjaarsnota 2019 (in combinatie met de ombuigingsvoorstellen) (R)
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2019. In de Voorjaarsnota 2019 worden de financiële
ontwikkelingen van 2019 en het komende meerjarenperspectief, waaronder de
vervangingsinvesteringen in 2020, in beeld gebracht. Dit inclusief de voorstellen in het
kader van de ombuigingen. De jaarschijf 2019 van de Voorjaarsnota heeft een nadelig saldo
van € 1,2 miljoen. Voor het sluitend doen zijn van deze jaarschijf wordt voorgesteld de
algemene reserve aan te wenden. De begrotingssaldi van de jaren 2020 tot en met 2023
zijn structureel sluitend.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
SCHORSING, vervolg vanaf 19.00 uur
9. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Rijksweg-Oost 127, Sappemeer (R)
Nova Orsa heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om een kleinschalig
zonnepark (1 hectare) te realiseren op een terrein ten noorden van de Rijksweg Oost tussen
de Slochterstraat en het sportpark in Sappemeer. Met dit zonnepark kunnen ongeveer 230
huishoudens van stroom worden voorzien en wordt een bijdrage geleverd aan de
verduurzaming van het energieverbruik. De raad wordt voorgesteld een “verklaring van
geen bedenkingen” af te geven.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
10. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Industrieweg Zuidbroek (R)
Stichting Innovatief Zonne-energiepark Meeden heeft een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend om een kleinschalig zonnepark op het terrein van de voormalige crossbaan aan
Industrieweg in Zuidbroek te realiseren. Het plan sluit aan op het zonnepark van
Sunbrouck. Met dit zonnepark kunnen ongeveer 450 huishoudens van duurzame stroom
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worden voorzien en er wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het
energieverbruik. De raad wordt voorgesteld een “verklaring van geen bedenkingen” af te
geven.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
11. Bespreeknotitie voorstel programmakaders Nationaal Programma Groningen (R)
Met het Nationaal Programma Groningen wordt richting gegeven aan het
toekomstperspectief van Groningen. Om hier richting aan te geven is een bespreeknotitie
opgesteld voor de kaders van dit Nationaal Programma. Het programmakader is zo
opgesteld dat er een overkoepelende ambitie wordt geformuleerd waarmee het perspectief
voor het gebied concreet wordt gemaakt. Deze bespreeknotitie wordt besproken in de
zeven gemeenteraden van de “aardbevingsgemeenten” en in de Provinciale Staten. De
verkregen input wordt vervolgens door het bestuur van het Nationaal Programma verwerkt
tot een definitieve versie voor het Programmakader dat vervolgens in het najaar door de
zeven raden en de Provinciale Staten vastgesteld kan worden.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
12. Vaststellen bestuursovereenkomst NPG (R)
De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft op 7 maart van gedachten gewisseld over
het toenmalige concept van de bestuursovereenkomst NPG. De inbreng vanuit de raden en
staten is betrokken en meegenomen op weg naar de formele ondertekening. De
doelstellingen die genoemd zijn in de overeenkomst gelden alleen voor 2019. Voor de
langjarige doelstellingen is er een apart traject met betrokkenheid van de raden en staten
(zie agendapunt 10). Wil Midden-Groningen in aanmerking komen voor de financiële
middelen, gebaseerd op deze overeenkomst, dan moet de overeenkomst zoals die op 11
maart is ondertekend, worden vastgesteld door de raad.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
13. Benoeming leden raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPOS) (R)
Met dit besluit worden twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting OPOS
benoemd.
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(Portefeuillehouder: Drenth)

14. Bekrachtiging geheimhouding gymzalen Kindcentra scholenprogramma financieel (R)
Naar aanleiding van het positieve besluit van het college op 9 juli 2019 inzake het voorstel
“Sportcapaciteit bij kindcentra Scholenprogramma” met kenmerk 2019-015729 en daarmee
het akkoord om het voorstel aan de raad voor te leggen wordt er middels dit voorstel
gevraagd de geheimhouding op de financiële bijlage te bekrachtigen.
(Portefeuillehouder: Drenth)
15. Verlenging tijdelijke benoeming raadslid Gemeente Belangen Midden-Groningen (R)
De raad wordt voorgesteld de tijdelijke benoeming van mevrouw Akkerman-Ritsema te
verlengen met 16 weken, ingaande 18 juli 2019.
16. Benoeming raadslid SP voor de gemeente Midden-Groningen (R)
Benoemen van mevrouw Polat als raadslid voor de SP.
17. Sluiting

