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Datum:  17 oktober  2019 Voorzitter: De heer Hoogendoorn, burgemeester 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren  Griffier: Mevrouw Bouwman 

Tijdstip: 19:30 uur   Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

Agenda  

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Vragenuur 

 
5. Vaststellen verslaglegging raadscommissies van 26 september en 3 oktober en de 

besluitenlijst van de gemeenteraad van 19 september 2019 

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen/Lange termijn agenda raad/Toezeggingen 

Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken, de 

Langetermijn agenda en de lijst met toezeggingen.  

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

 

A. Regionaal beleidsplan integrale veiligheid 2020-2023 

In de Politiewet staat dat elke burgemeester zijn of haar raad moet horen over het 

veiligheidsbeleid voordat  het kan worden vastgesteld. De raad kan zienswijzen 

formuleren of indienen op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023. In dit 

meerjarige beleidsplan zijn de prioriteiten opgenomen en uitgewerkt voor het 

veiligheidsbeleid eenheid Noord-Nederland.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
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B. Beleid gladheidsbestrijding 

Gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. De wegbeheerders 

zijn de afgelopen jaren veelvuldig verantwoordelijk gehouden voor de geleden schades. 

Om deze reden is het gewenst dat de gladheidbestrijding planmatig wordt aangepakt 

zodat de wegbeheerder zich kan verantwoorden. Het belangrijkste doel van het 

beleidsplan is het vast leggen van beleidskeuzes en het vaststellen van het proces voor 

planmatige aanpak. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

C. Vaststelling Verzamelbestemmingsplan 2019-1 

In het verzamelbestemmingsplan worden diverse verzoeken en aanpassingen in één 

plan en procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2019-1 bevat 9 

locaties, die worden voorzien van een juiste planologische regeling. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

D. Welstandsnota 
Midden-Groningen vernieuwt de welstandsnota. Naar verwachting is de nieuwe 

welstandsnota rond de zomer van 2020 van kracht. Vooruitlopend op de nieuwe 

welstandsnota worden twee urgente onderdelen nu al aangepast. Dit is het vaststellen 

van een nieuwe excessenregeling en welstandstoetsingskader voor het dorp Overschild. 

We stellen de bestaande welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen van de drie 

voormalige gemeenten opnieuw vast, zodat het bestaande beleid tot de vaststelling van 

de nieuwe welstandsnota wordt gecontinueerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)                                               

 

8. Beslissing op bezwaar aanvraag opheffing branchebeperking winkelpark (R) 

Op 13 juli 2018 heeft Visser Vastgoed B.V. verzocht om opheffing van de branchebeperking 

die in het van toepassing zijnde bestemmingsplan is opgenomen. Op basis van deze 

branchebeperking zijn alleen bepaalde categorieën detailhandel toegestaan op het 

Winkelpark (zoals bouwmarkten en woonwinkels). Op 20 december 2018 is besloten om 

deze aanvraag van Visser Vastgoed en Woonplein Hoogezand B.V. te weigeren. Op basis van 

het advies van de commissie voor de bezwaarschriften is het genomen besluit van 20 

december 2018 heroverwogen. Conform het advies van de commissie en met aanvullende 

overwegingen wordt de raad voorgesteld bestreden beslissing in stand gelaten. Deze 



   

 Pagina: 3 van 4 

 Datum:  

 Zaak:  

 Onderwerp:   

 

 

besluitvorming is in overeenstemming met recente uitspraken van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de Dienstenrichtlijn. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

9. Uitgangspunten Welstandsbeleid 

Midden-Groningen vernieuwt de welstandsnota. Een uitgangspuntennotitie is opgesteld 

waarin zowel uitgangspunten als drie scenario’s voor een nieuw welstandsbeleid zijn 

uitgewerkt. In de ‘Uitgangspuntennotitie voor een nieuw welstandsbeleid’ is gezocht naar 

een wenselijk evenwicht tussen regelen, voorschrijven, faciliteren en loslaten. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

10. Bezuinigingen Jeugd/Wmo 

De gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor Jeugd en Wmo zijn niet in evenwicht. Zonder 

ingrijpen ontstaat hierdoor een tekort op de gemeentebegroting van 6,5 miljoen euro. Om 

dit tekort terug te dringen kiest de gemeenteraad voor een bezuinigingspakket Jeugd en 

Wmo van 2,5 miljoen euro structureel. Hiermee wil de raad de financiële situatie van de 

gemeente voor de toekomst gezond maken.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren en dhr. Boersma) 

 

11. Aanpassingen van de CAR UWO vast te stellen voor het griffie personeel (R) 

In de eerste helft van dit jaar zijn onderhandelingen gevoerd over de nieuwe ‘CAO’ voor 

het gemeentepersoneel, per 1 januari 2019. Deze zomer heeft zowel de achterban van de 

bonden als die van de VNG ingestemd met de aanpassing van de financiële 

arbeidsvoorwaarden. Hierbij wordt de raad gevraagd in te stemmen met de wijzigingen 

voor het griffie personeel met ingang van 1 oktober 2019.  

 
(Portefeuillehouder: B. van Dijk) 

 

12. Vaststellen “Verordening op het onderzoeksrecht van de raad Midden-Groningen 2019” 

(R) 

Een belangrijk controle-instrument van de raad is het recht van onderzoek (enquête). Het 

onderzoek kan zich uitstrekken tot het hele door het college of burgemeester gevoerde 

bestuur.   Elk raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Het is echter 

de raad die bij gewone meerderheid besluit tot het instellen van een onderzoek. Om 
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gebruik te kunnen maken van het recht van onderzoek moet de gemeente raad wel een 

verordening vaststellen. 

  

(Portefeuillehouder: A. Hoogendoorn) 

 

 

13. Sluiting 


