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De gemeenteraad van Midden-Groningen

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Vragenuur
5. Vaststellen verslaglegging raadscommissies van 7 en 14 maart en de besluitenlijst van
de gemeenteraad van 28 februari en 7 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. Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch
Het schoolbestuur OPOS heeft in 2016 besloten om de openbare scholen OBS de Ruitenvelder
uit Froombosch en OBS de Kinderboom uit Slochteren te laten fuseren vanaf het schooljaar
2019-2020. Het gebouw in Froombosch van de Ruitenvelder is een MFC met daarin de school,
een gymzaal en het dorpshuis. Het college heeft het dorp gevraagd een plan op te stellen voor
de toekomst van het gebouw. Het dorp heeft gekozen voor nieuwbouw van de
dorpshuisfunctie. Om de nieuwbouw mogelijk te maken wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld om het huidige gebouw op kosten van de gemeente te slopen en een subsidie toe
te kennen van €900.000 voor de nieuwbouw.
(Portefeuillehouder: mw. Woortman)
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B. Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar meer evenwicht
De bestuurlijke context van de provincie is in de afgelopen twee jaar duidelijk gewijzigd.
Wat betekent dat voor de positie van Midden-Groningen? Het college legt deze strategische
visie op de positie van Midden-Groningen in haar bestuurlijke context ter besluitvorming
aan de raad voor.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
C. Jaarverslag Scholengroep OPRON
De raad heeft een toezichtrol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. Vanuit die
verantwoordelijkheid wordt de raad gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag van
Scholengroep OPRON.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)

8. Vaststellen Controleverordening Midden-Groningen ex artikel 213 (R)
Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Controleverordening ex
artikel 213 Gemeentewet vast te stellen. De controleverordening regelt de controle op het
financieel beheer en op de inrichting van de organisatie en waarborgt dat de
rechtmatigheid en de getrouwheid wordt getoetst. De auditcommissie adviseert de raad in
te stemmen met dit voorstel.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
9. Vaststellen Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Midden-Groningen ex
artikel 213a (R)
Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a vast te stellen.
Toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid is van groot
belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Met de instelling van
de onderzoeken wordt beoogd de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten, en
daardoor doelmatiger en doeltreffender te werken en de publieke verantwoording daarover
te versterken. De auditcommissie adviseert de raad in te stemmen met dit voorstel.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
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10. Aanbesteding accountant 2019 Midden-Groningen (R)
Op 2 januari 2018 heeft de gemeenteraad de Hofsteenge Zeeman Groep (HZG) benoemd als
accountant voor de gemeente Midden-Groningen voor 2018. Voor 2019 moet een nieuw
contract worden afgesloten. Gelet op de wijzigende rol van de accountant is het voorstel
om de Europese aanbesteding van de accountant uit te stellen, de verantwoording over de
rechtmatigheid komt dan rechtstreeks bij het college te liggen en gaat niet langer via de
accountant. Omdat dit langer duurt dan toen werd verwacht, ligt nu het voorstel voor om
het contract met HZG accountants te verlengen voor het jaar 2019, met daarbij als
aanvulling de optie tot verlenging van dit contract met een jaar. De auditcommissie
adviseert de raad in te stemmen met dit voorstel.

11. Vaststellen Overgangsregeling beloningsbeleid 2019 (R)
Tijdens de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket voor de gemeente
Midden-Groningen is afgesproken dat in 2018 nieuw beloningsbeleid voor de gemeente zou
worden geformuleerd. In die tussentijd zou overgangsrecht van toepassing zijn. Er is nog
geen overeenstemming bereikt over een nieuw beloningsbeleid. In het Georganiseerd
Overleg (GO) hebben werkgever en vakbonden afgesproken dat het overgangsrecht dat voor
2018 gold, in 2019 wordt voortgezet.
(Portefeuillehouder: dhr. H.B. van Dijk, voorzitter werkgeverscommissie)
12. Omgevingsvergunning zonnepark Duurkenakker; verklaring van geen bedenkingen
aanvraag omgevingsvergunning
Energiepark Duurkenakker BV heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend
om een zonnepark van ca. 50 ha te realiseren ten noorden van Duurkenakker te
Muntendam. Voor de aanleg van het zonnepark is een omgevingsvergunning aangevraagd.
Het gemeentebestuur is voornemens daaraan medewerking te verlenen. Wettelijk is
bepaald dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat
het college de gevraagde omgevingsvergunningen kan verlenen.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
13. Omgevingsvergunning aanleg 4 koppelleidingen Stikstofinstallatie Zuidbroek,
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
Gasunie Transport Services (GTS) heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning
ingediend voor de aanleg van 4 koppelleidingen die nodig zijn voor de nieuw te bouwen
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stikstoffabriek in de Tussenklappolder tussen Zuidbroek en Muntendam. De nieuwe
stikstofinstallatie is noodzakelijk door het afbouwen van de gaswinning in het
Groningenveld. De aanpassing van het bestemmingsplan voor de bouw hiervan gaat via een
‘rijksinpassingsplan’. Wettelijk is bepaald dat de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen moet afgeven voordat het college de gevraagde omgevingsvergunningen kan
verlenen.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)

14. Plan van aanpak versterking Midden-Groningen
Op basis van het advies van de Mijnraad van juli 2018 en het Plan van aanpak van de NCG
van november 2018 heeft de lokale stuurgroep Midden-Groningen bestaande uit de
gemeente, Lefier, Woonzorg-Nederland en NCG) het plan van aanpak versterking MiddenGroningen vastgesteld. Dit plan van Aanpak wordt ter instemming voorgelegd aan de
gemeenteraad.
(Portefeuillehouder: mw. Woortman)

15. Tijdelijke benoeming en beëdiging raadslid GemeenteBelangen Midden-Groningen (R)
De raad wordt voorgesteld mevrouw Akkerman-Ritsema tijdelijk te benoemen als raadslid
voor GemeenteBelangen Midden-Groningen wegens ziekte.

16. Benoeming en beëdiging plaatsvervangend commissielid gemeente Midden-Groningen(R)
De raad wordt voorgesteld de heer Rakers te benoemen als plaatsvervangend commissielid
van de PvdA.
17. Sluiting
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