
   

   

 

   
Agenda 
Gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  25 april 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 raadscommissies  van 21 maart,  4  en 11 april en de 

besluitenlijst van de gemeenteraad 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 de lijst van Hamerstukken: 

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

 

A. Borgstelling door gemeente m.b.t. lening Bank der Nederlandse Gemeenten aan 
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold 
Op 4 mei 2009 is door de stichting een lening aangegaan bij de BNG die afloopt op 6 mei 
2019. Door de voormalige gemeente Slochteren is een Akte van Borgtocht ondertekend. De 
raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen 
van het college tot verlenging van de borgstelling voor een geldlening van de BNG aan de 
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold (SEGD) 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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8. Vaststellen Afvalvisie 
Door de gemeentelijke herindeling is er een (wettelijke) noodzaak ontstaan om het 
afvalbeleid van de drie voormalige gemeenten te harmoniseren. Het gaat dan om de 
belastingverordeningen en de uitvoering op straat. Het bestuur van gemeente Midden-
Groningen grijpt deze veranderingen aan om meer afvalstoffen als grondstof te gaan 
hergebruiken. De gemeente wil investeren in een nieuwe afvalinzameling. Na een 
uitgebreide inwonersraadpleging heeft het college van burgemeester en wethouders een 
voorstel voor de gemeenteraad geformuleerd. 

(Portefeuillehouder: Dhr. Verschuren) 

9. Vaststelling van het bestemmingsplan Meeden-transformatorstation 
Vanwege toename in het transport van elektriciteit tussen Duitsland en Nederland wordt de 
komende jaren de 380kV hoogspanningslijnverbinding tussen Meeden en Diele (D) 
opgewaardeerd. Vooruitlopend daarop is het noodzakelijk om op het transformatorstation 
aan de Beneden Veensloot 71 in Meeden een nieuwe 3e dwarsregeltransformator (DRT) te 
plaatsen. Voor plaatsing van deze DRT moet het bestaande 380kv deel van het station in 
Meeden in oostelijke richting worden uitgebreid. De uitbreiding van het station past niet in 
het huidige bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde 2013, waarvan het station nu deel 
uitmaakt. Voor nagenoeg het gehele transformatorstation is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 

10. Krediet voor buskeerlus Scharmer 
Met de aanleg van P+R Meerstad is er een goede nieuwe parkeervoorziening gereed aan de 
rand van Groningen. Onderdeel van dit project is een keervoorziening die het mogelijk 
maakt dat bussen kunnen keren. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te 
stellen van € 300.000  ex. btw voor de realisatie van een zogenoemde keervoorziening voor 
het openbaar busvervoer in Scharmer. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

11. Benoemen plaatsvervangend voorzitter raadscommissie (R) 

Benoemen van mevrouw Van der Veen als plaatsvervangend voorzitter van de 

raadscommissies. 
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12. Benoemen plaatsvervangend commissielid voor Leefbaar Midden-Groningen (R) 

Benoemen van de heer Rook als plaatsvervangend commissielid voor Leefbaar Midden-

Groningen 

 

13. Sluiting 

 

 


