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Datum:  23 mei 2019 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  

 Agenda  

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Vragenuur 

 

5. Vaststellen verslaglegging raadscommissie van 9 mei en de besluitenlijst van de 

gemeenteraad van 25 april 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 de lijst van Hamerstukken: 

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

 

A. Ontwerp verklaring van geen bedenking Loods Meeden (Duurkenakker 23) 

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een 

loods aan de Duurkenakker 23 in Meeden. Het college is voornemens medewerking te 

verlenen aan deze aanvraag en vraagt de gemeenteraad om een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

B. Jaarstukken 2018-2020 Veiligheidsregio Groningen 
In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, 
Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Kolom Groningen, Geneeskundige 
Hulporganisatie in de Regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. De raad wordt gevraagd 
kennis te nemen van de financiële jaarstukken 2018, de actualisatie begroting 2019 en 
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de concept beleidsbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Groningen. De raad wordt 
geadviseerd geen zienswijze in te dienen. 

 
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
 

C. Jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg: jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 
2020 
De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) heeft de 
financiële jaarstukken 2019 opgesteld (het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en de 
(ontwerp-) begroting 2020). De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de 
Jaarstukken PG&Z en geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 in te dienen. 

                                                                                                                          
(Portefeuillehouder: Dhr. Verschuren) 
 

D. Financiële stukken Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost- en 

Zuidoost Groningen (SOZOG) 

De gemeente Midden-Groningen neemt deel in het SOZOG. Het SOZOG heeft het beheer 

van de verwerkingscontracten van restafval en GFT-afval en voert zo nodig 

aanbestedingsprocedures uit. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze naar voren te 

brengen over de ontwerpbegroting 2020 van het SOZOG en de jaarrekening 2018 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

8. Verordening commissie bezwaarschriften (R) 

Innovatieve technieken op digitaal gebied maken het mogelijk om, in plaats van een getypt 

verslag van de hoorzitting, een digitale geluidsopname van de hoorzitting te maken. Om dit 

in de praktijk te kunnen toepassen dient de verordening te worden aangepast. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

9. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden (R) 

Sinds 1 januari 2019 zijn de rechtsposities van de verschillende politieke ambten van de 

decentrale bestuursorganen gebundeld in één rechtspositiebesluit: het Besluit rechtspositie 

decentrale politieke ambtsdragers’. 

Omdat er ook inhoudelijk de nodige zaken gewijzigd zijn, dient de verordening  

rechtspositie raads- en commissieleden opnieuw te worden vastgesteld. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

10. Indiening projecten voor financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG)    
Op 11 maart jl. hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het 
aardbevingsgebied, waar onder  Midden-Groningen, een bestuursovereenkomst gesloten 
betreffende het Nationaal Programma Groningen. De aardbevingsgemeenten hebben de 
gelegenheid om voor 1 mei, projecten in te dienen in het kader van het Nationaal 
Programma Groningen. De raad wordt verzocht in te stemmen met het indienen van de 
door het college voorgestelde projecten. 

 

(Portefeuillehouders: dhr. Hoogendoorn en mw. Woortman) 
 

11. Jaarverslag 2018 Omgevingsdienst Groningen en ontwerpbegroting 2020 
Omgevingsdienst Groningen.                                                                                               
De gemeente Midden-Groningen laat alle taken op het gebied van vergunningverlening en 
toezicht en handhaving voor bouw en milieu door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. 
Om betrokken te zijn bij de totstandkoming van de financiële verplichtingen krijgt de 
gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 
Omgevingsdienst Groningen 2020. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen 
op de begroting en  kennis te nemen van de concept jaarrekening 2018 Omgevingsdienst 
Groningen.  
 
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 

12. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe en ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 Publiek Vervoer 
De gemeente Midden-Groningen werkt voor het publiek vervoer samen met alle gemeenten 
in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. De gemeenten hebben de Gemeenschappelijke 
Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer (GR) opgericht. Omdat het OV-bureau 
wil toetreden, is wijziging van de GR nodig. De raad wordt gevraagd hiermee in te 
stemmen. Tevens wordt de raad gevraagd geen zienswijze naar voren te brengen over de 
ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 van GR. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 
 

13. Jaarstukken Regio Groningen-Assen 
De Regiovisie Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 
provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, 
Midden-Groningen, Noordenveld en Tynaarlo. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen 
van de jaarstukken 2019 van de Regio Groningen-Assen en geen zienswijzen in te dienen, 
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De jaarrekening 2018 vertoond een overschot en ook de conceptbegroting 2020 geeft geen 
redenen tot het plaatsen van opmerkingen. 
 
(Portefeuillehouders: Mevr. Woortman / dhr. Borg) 
 

14. Benoeming kwartiermaker raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Slochteren (OPOS) (R) 

Op 5 maart heeft de Raad van Toezicht (RvT) van OPOS haar functie neergelegd. Dit 

betekende dat de gemeente moest voorzien in de invulling van een nieuwe Raad van 

Toezicht. Met de benoeming van deze kwartiermaker wordt weer voorzien in een Raad van 

Toezicht voor Stichting OPOS.    

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

15. Tijdelijke benoeming en beëdiging plaatsvervangend commissielid GemeenteBelangen 

Midden-Groningen (R) 

Tijdelijk benoemen van mevrouw Lenting als plaatsvervangend commissielid van  

GemeenteBelangen Midden-Groningen gedurende de periode dat mevrouw Akkerman-

Ritsema de heer Stok vervangt als raadslid voor betreffende partij. 

 
16. Sluiting 


