Agenda
Gemeenteraad

Datum:

2 juli 2020

Voorzitter:

De heer Hoogendoorn, burgemeester

Locatie:

Raadzaal gemeentehuis in Slochteren

Griffier:

Mevrouw Bouwman

Tijdstip:

19:30 uur

Mailadres:

griffie@midden-groningen.nl

Aan:

De gemeenteraad van Midden-Groningen

Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor de video vergadering van de raad van Midden-Groningen op donderdag 2
juli 2020 a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De voorlopige agenda
treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking hebben zijn te
raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus betreft dit een vergadering
zonder publiek. Indien u van plan was in te spreken tijdens deze vergadering, dan kunt u
uw bijdrage mailen naar griffie@midden-groningen.nl. Wij zorgen er dan voor dat deze
tekst door een ieder op de website te raadplegen is.
4. Vragenuur
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 juni
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
Lange Termijn Agenda en de lijst met toezeggingen.
7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken:
Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.
A. Aanpassing uren ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie
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Met de start van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is er vanuit de griffie een
ambtelijk secretaris voor de Rekenkamercommissie benoemd. Op dat moment was de
inschatting dat de secretaris gemiddeld genomen 9 uren per week aan werkzaamheden
voor de Rekenkamercommissie zou besteden. Inmiddels zijn we 2 jaren verder en is er
een realistischer beeld van de tijdsbesteding voor de Rekenkamercommissie. Het blijkt
dat de inschatting van wekelijks 9 uren aan de ruime kant is. Daarom ligt hierbij een
voorstel ter besluitvorming voor waarin deze uren worden aangepast van 9 uren naar 5
uren per week.
8. Financiële stand van zaken begroting
(Portefeuillehouder: dhr. Drent)
a. Uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 vaststellen
Normaliter maken de uitgangspunten voor de begroting van het volgende jaar deel uit
van de Voorjaarsnota. Omdat er dit jaar geen Voorjaarsnota zal worden opgesteld,
maar het wel noodzakelijk is dat de uitgangspunten voor de begroting 2021-2024
worden vastgesteld, krijgt de raad het op deze manier aangeboden.
b. Juni brief
Er wordt dit jaar geen aparte voorjaarsnota opgesteld. Als vervanging van de
voorjaarsnota wordt de raad in deze raadsbrief op de hoogte gebracht van de meest
recente financiële informatie. Hierin zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt tot en
met mei 2020. Tevens zijn de meicirculaire 2020, de tot nu toe vastgestelde
ombuigingen, het conceptresultaat van de jaarrekening 2019 en de actuele stand van
de algemene reserve meegenomen. Verder staat hierin een eerste doorkijk naar de
financiële gevolgen van de getroffen landelijke en lokale maatregelen inzake Covid-19.
9. Overdracht Jan Ligthartschool (R)
De afgelopen maanden is gebleken dat de toekomstbestendigheid van de Jan Ligthartschool
niet meer gegarandeerd kan worden. De school had sinds juni 2017 de status van een
onderwijskundig experiment maar kan niet meer voldoen aan de eisen die hieraan werden
gesteld. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar alternatieven voor de school. Besloten is
om de school te laten fuseren met obs De Driebond in Engelbert. Dit betekent dat de
leerlingen over gaan naar deze school. De raad van Toezicht van de school moet het college
hierover om advies vragen. Het college geeft met dit besluit een positief advies over deze
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overdracht en stelt de raad voor om af te zien van de mogelijkheid tot besluiten tot
instandhouding van de school.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
10. Bespreking voorzet voor zienswijze Ontwerp Vaststellingsbesluit 2020-2021
Groningerveld
Bespreking van de inzet voor de zienswijze op hoofdlijnen van het ontwerpvaststellingsbesluit 2020-2021 van het Groningerveld.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
11. Concept zienswijze winningsplan Nedmag (R)
Voorstel om als raad en college gezamenlijk een zienswijze op het winningsplan van de
Nedmag in te dienen.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
12. Vaststellen vergaderrooster 2021 (R)
In principe worden de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad op de
donderdagavonden gehouden. Voor 2021 is het vergaderschema opgesteld.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
13. Benoeming raadslid ChristenUnie voor de gemeente Midden-Groningen (R)
Benoemen van de heer Folkersma als raadslid voor de ChristenUnie.
14. Sluiting

