
   

   

 

   
Agenda 
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Datum:  28 november  2019 Voorzitter: De heer Haze, plv. voorzitter 

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 31 oktober en 14 november en de 

besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van  29 oktober en 7 november 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. Moties doorgeschoven van de raadsvergadering van 7 november om in stemming te 

brengen 

 
- Motie D66; reductie gemeentelijk vastgoed 

- Motie SP; verloting 

 

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

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

 

A. Jaarverslagen 2018 openbaar primair onderwijs 

De raad heeft een toezichthoudende rol als het gaat om het openbaar primair 

onderwijs. Vanuit die verantwoordelijkheid neemt de raad kennis van de jaarverslagen 
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2018 van Scholengroep OPRON, Stichting Ultiem Onderwijs, Stichting OPOS, en Stichting 

Jan Ligthartschool.   

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

B. Geldend verklaring algemeen belang besluiten Wet markt en overheid 

De gemeenteraad verklaart de algemeen belang besluiten van de voormalige 

gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde geldend voor het 

gehele grondgebied van de gemeente Midden-Groningen. Door het geldend verklaren 

van de algemeen belang besluiten van de voormalige gemeenten, worden de 

economische activiteiten uitgezonderd van de gedragsregels uit de Wet markt en 

overheid. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

C. Verordening percentageregeling kunstopdrachten Midden-Groningen 

De ‘percentageregeling beeldende kunstopdrachten 2002’ van de voormalige gemeente 

Hoogezand-Sappemeer dient te worden herzien en geharmoniseerd. De Verordening 

percentageregeling kunstopdrachten Midden-Groningen wordt daarom vastgesteld. 

Volgens deze regeling wordt een bepaald percentage van de bouwkosten van 

gemeentelijke gebouwen en onderwijsinstellingen gereserveerd voor de toepassing van 

beeldende kunst bij deze gebouwen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

D. Nota bodembeheer Midden-Groningen G 2020 en bodemkwaliteitskaarten 

De Nota bodembeheer Midden-Groningen 2020 valt onder Harmonisatie van beleid en is 

een samenvoeging van het beleid van de drie afzonderlijke gemeenten van voor de 

herindeling. De Nota bodembeheer beschrijft de gebiedsspecifieke beleidsregels voor 

hergebruik van grond en baggerspecie op landbodem. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

E. Facetbestemmingsplan parkeren 

Het ‘Facetbestemmingsplan Parkeren’ vult de onderliggende bestemmingsplannen aan 

met een toetsingskader voor parkeren en voor laad- en losvoorzieningen. Door het 

‘Facetbestemmingsplan Parkeren’ wordt een uniforme wijze van beoordeling van de 
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parkeerbehoefte mogelijk gemaakt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

F. Bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol 

Op 25 september 2017 is het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ 

vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Na uitvoerige analyse is gebleken 

dat de visie van Avebe en gemeente op bepaalde aspecten uiteen blijft lopen. Tegelijkertijd is 

ook geconstateerd dat wij nog steeds achter de planuitgangspunten kunnen staan, maar dat in 

het bestemmingsplan wel enkele onjuistheden zijn opgenomen. Met het herstelbesluit worden 

deze onjuistheden weggenomen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

G. Doorstartnotitie Bedrijven en Leefbaarheid (B&L) 

Het programma Bedrijvig & Leefbaar Hoogezand-Sappemeer (B&L) is in 2014 opgesteld om 

perspectief en rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als bewoners op of in de 

nabijheid van (geluidgezoneerde) industrieterreinen om zo de leefbaarheid en economische 

slagkracht te verbeteren. Het eerste doel van deze notitie is om integraal in kaart te brengen 

waar we nu staan met de uitvoering van het vastgestelde programma. Deze notitie legt de basis 

voor de op te stellen bestemmingsplannen en vervolgacties en is daarmee een herijking van het 

uitvoeringsprogramma. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

9. Verlenging contract accountant voor 2020 (R) 

Voor de gemeente Midden-Groningen moet op grond van artikel 213 van de Gemeentewet 

een accountant worden benoemd. Er is een contract afgesloten met de Hofsteenge Zeeman 

Groep (HZG) accountant voor het boekjaar 2019 met de optie tot verlenging van 1 jaar. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Kluit als voorzitter van de auditcommissie) 

 

10. Vaststellen verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 2019 (R) 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een aantal wetswijzigingen doorgevoerd in 

twee modelverordeningen. Dit zijn ten eerste de Model verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2019 en tenslotte de Modelinstructies voor de griffer 2019. Hierdoor 
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moet de “Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 2018”, waarin deze 

verordeningen zijn opgenomen, worden herzien. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

 

11. Beleidsplan buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” voor de gemeente Midden-

Groningen 

Het beleidsplan Buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” voor de gemeente Midden-

Groningen wordt ter vaststelling aangeboden. Spelen zorgt voor ontmoeting, (ont)spanning, 

geestelijke en fysieke ontplooiing, verlegt de grenzen en levert kickervaringen en wekt de 

interesse. Na vaststelling van het beleid pakken de bewonerscommissies en de 

dorpsbelangen de handschoen op en gaan in de buurt verkennen welke wensen er leven, 

waarna zij in gesprek gaan met de gemeente om te bespreken wat haalbaar is. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

 

12. Vaststelling beleid zonneparken in Midden-Groningen 

Het beleid zonneparken in Midden-Groningen biedt een toetsingskader voor het beoordelen 

van aanvragen voor zonneparken. Het beleid maakt onderscheid tussen ‘grootschalige 

initiatieven’ en ‘kleinschalige lokale initiatieven’. De provincie is betrokken bij het 

opstellen van het beleid en zal samen met de gemeente initiatieven in het buitengebied 

beoordelen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

 

13. Bekrachtiging geheimhouding financiële bijlage Kindcentrum Heidemeer en Van 

Heemskerck 

Om de onderhandelingspositie van de gemeente bij de nieuwbouw van kindcentrum ’t 

Heidemeer en Van Heemskerck niet in gevaar te brengen, is het van belang dat de raad de 

geheimhouding bekrachtigd op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

14. Bekrachtiging geheimhouding financiën scholenprogramma overname versterking 
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Om de onderhandelingspositie van de gemeente bij de projecten versterking 

scholenprogramma niet in gevaar te brengen, is het van belang dat de raad de 

geheimhouding bekrachtigd op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

15. Tijdelijke benoeming en beëdiging plaatsvervangend commissielid GroenLinks (R) 

Tijdelijk benoemen van de heer Van den Bos gedurende de periode dat de heer Zuiderveen 

mevrouw Bosman vervangt als raadslid voor betreffende partij. 

 

16. Sluiting 


