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Datum:  31 januari 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 10 januari 2019  en de besluitenlijst van 
de gemeenteraad van 20 december 2018 

 
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. Samenwerkingsschool Meeden 

In het dorp Meeden zijn nu twee basisscholen, namelijk OBS De Mieden van Stichting 
OPRON en CBS Sjaloom van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost 
Groningen. De schoolbesturen hebben besloten om de basisscholen te fuseren tot 
samenwerkingsschool Dorpsschool Meeden. Dit is een school waarin zowel openbaar 
onderwijs als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. De gemeenteraad is 
verantwoordelijk voor voldoende openbaar basisonderwijs. Bij de oprichting van een 
samenwerkingsschool moet de gemeenteraad daarom garanderen dat de openbare 
identiteit voldoende uit de verf komt. Verder moet de gemeenteraad akkoord gaan met 
de opheffing van OBS De Mieden. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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8. Vaststellen Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 (bespreekstuk) 

In een winkeltijdenverordening worden de winkeltijden en koopzondagen voor een 
gemeente geregeld. De drie gemeenten die zijn opgegaan in de gemeente Midden-
Groningen hadden ieder een eigen Winkeltijdenverordening, deze moeten worden 
geharmoniseerd. Kern van de Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 is dat de 
winkels in de gemeente Midden-Groningen op alle zon- en feestdagen open mogen 
tussen 10:00 en 18:00 uur. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 
 

9. Voorbereidingsbesluit Sluiskade/Werfkade (rechtstreeks geagendeerd) 
 

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft de 
afgelopen jaren een aantal keren een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied 
‘Sluiskade/Werfkade’. In navolging daarvan heeft op 25 januari 2018 de gemeenteraad 
van de gemeente Midden-Groningen ook een voorbereidingsbesluit voor dit gebied 
genomen. De vaststelling van dit bestemmingsplan heeft niet binnen de 
voorgeschreven termijn plaatsgehad, waardoor de voorbereidingsbescherming van dit 
bestemmingsplan vervallen is. Om deze reden wordt de gemeenteraad voorgesteld om 
(opnieuw) een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied ‘Sluiskade/Werfkade’. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

10. Sluiting 

 

 

 


