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Datum:  15 september 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 openbare vergadering van de raad van Midden-Groningen op  

dinsdag 15 september 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. Jaarrekening 2019 

Bijgaand is opgenomen de jaarrekening 2019 van de gemeente Midden-Groningen.  

Het college legt in deze Jaarrekening verantwoording af aan de raad en de inwoners van 

Midden-Groningen omtrent de voorgenomen doelen en de besteding van financiële 

middelen, zoals deze in de begroting 2019 zijn vastgesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

5. Investeringskrediet Gorecht-West fase 4  

De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de 

wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Voor het bouwrijp- en woonrijp 
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maken van Fase IV wordt nu een Investeringskrediet aangevraagd. Hiermee kan de 

openbare ruimte in Fase IV worden aangelegd en vernieuwd. Vanwege de vertrouwelijke 

financiële gegevens de bijlage “Investeringsraming Gorecht-West Fase IV” wordt de raad 

verzocht de geheimhouding over deze bijlage te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

6. Bekrachtiging geheimhouding bijlage Kindcentrum Hoogezand-West 

De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

7. Bekrachtiging geheimhouding bijlage Kindcentrum Siddeburen 

De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 
8. Bekrachtiging geheimhouding bijlage grondaankoop Stadsentree 

De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

9. Sluiting 

 


