
   

   

 

   
Agenda 
Gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  23 april 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 

23 april 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 verslaglegging van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 april 

2020 

 

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. 

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
mailto:griffie@midden-groningen.nl
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A. Openbare verlichting (R) 

Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 harmoniseert het beleid van de 

voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door deze 

harmonisering kan onze openbare verlichting volgens dezelfde uitganspunten beheerd 

en onderhouden worden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

B. Bestemmingsplan Multifunctionele accommodatie Meeden (R) 

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum 

(MFA) op de huidige locatie van de Sjaloomschool, het dorpshuis en de sportzaal tussen 

de Heereweg en Tussen Baide Meulens in Meeden.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

C. Consultatie veiligheidsplan Veiligheidsregio 2020-2024 (R) 

Voorgesteld wordt kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan  

Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 en geen zienswijzen in te dienen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

D. Beleidsnota archeologie (R) 

Het vorige archeologiebeleid van de voormalige gemeenten Menterwolde, Slochteren 

en Hoogezand-Sappemeer is geharmoniseerd tot één beleid. Dat is beschreven in deze 

Beleidsnota archeologie Midden-Groningen met bijlagen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

E. Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen; Toekomstagenda Kwaliteitssprong voor  

de regio 

In de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt ingegaan op het unieke 

karakter van de regio en wordt een algemene schets gegeven van waar de regio en de 

regionale samenwerking op dit moment staat. Tevens wordt er ingegaan op de thema’s 

en activiteiten economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit waar de RGA mee 

aan de slag gaat. Bij de actualisatie is rekening gehouden met een aantal wensen 

vanuit onze gemeente. Daarom wordt de raad gevraagd geen zienswijze in te dienen op 
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de Toekomstagenda. Daarnaast wordt de raad gevraagd om de jaarlijkse bijdrage aan 

de Regio Groningen-Assen ter hoogte van € 461.402,- tot en met 2025 vast te stellen en 

dit om te nemen in de meerjarenbegroting. 

 

(Portefeuillehouder: mevr. Van Schie en dhr. Borg) 

 

8. Bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 (R) 

Aan de Foxham 45 en 47 staan een kerkgebouw en pastorie. De kerk is al jaren niet meer in 

functie en is verwaarloosd. Om het als gemeentelijk monument aangewezen kerkgebouw te 

behouden heeft zich een initiatiefnemer gemeld met het plan om in het kerkgebouw 6 

appartementen (op de verdieping) en kleinschalige bedrijfsunits (op de begane grond) te 

realiseren. Daarnaast komen in de voormalige pastorie 2 appartementen en zullen op het 

perceel voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

9. Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen 

Sinds 2019 vormt het Lokaal Plan van Aanpak de basis voor het versterkingsprogramma per 

gemeente. Er wordt jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeente. In 

het Lokaal Plan van Aanpak 2020 is opgenomen hoe we de schaarse capaciteit voor opname 

en beoordeling van gebouwen willen inzetten in onze gemeente in 2020.  

 

(Portefeuillehouder: mevr. Van Schie) 

 

10. Bekrachtiging geheimhouding op kredietaanvragen scholenprogramma (R) 

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

 

11. Benoeming raadslid ChristenUnie voor de gemeente Midden-Groningen (R) 
Benoemen van de heer Boer als raadslid voor de ChristenUnie. 

 
12. Sluiting 


