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Datum:  25 juni 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 

25 juni 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 28 mei en de 

raadscommissies van 4 en 11 juni 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. Motie Exploitatie fonds wind- en zonneparken 

Tijdens de raadsvergadering is de motie “Exploitatie fonds wind- en zonneparken” door 

GemeenteBelangen, ChristenUnie en GroenLinks in stemming gebracht. Omdat er evenveel 
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raadsleden voor als tegen stemden, staakten de stemmen. Dit betekent dat de motie 

opnieuw in stemming moet worden gebracht.  

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

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

 

A. Vaststellen bestemmingsplan Zuidbroek, entreekavel Gouden Driehoek 

Bedrijvenpark De Gouden Driehoek heeft verzocht om de bestemming van de 

entreekavel van bedrijventerrein De Gouden Driehoek te wijzigen van Gemengd naar 

Bedrijventerrein. Het terrein krijgt daarmee een bestemming die overeenkomt met die 

van het overige deel van de zichtzone van het bedrijventerrein. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

B. Voorbereidingsbesluit industrieterrein Sappemeer-Oost 

Het overgrote deel van het industrieterrein Sappemeer-Oost is opgenomen in het sterk 

verouderde bestemmingsplan Sappemeer-Oost uit 1967. Deze laat veel ruimte voor 

allerlei soorten bedrijvigheid. Dit kan leiden tot toenemende hinder voor de omgeving. 

Daarnaast kunnen de bij recht toegestane bedrijfswoningen zorgen voor belemmeringen 

van de mogelijkheden van de omliggende bedrijven. Om deze reden wordt de raad 

voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

9. Welstandsnota 2020 (R) 

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 de uitgangspunten voor een nieuw gemeentelijk 

welstandsbeleid vastgesteld. Gekozen is voor het principe ‘regelluw waar het kan en 

welstandstoets waar het moet’. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in de welstandsnota 

Midden-Groningen 2020.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 
10. Jaarrekening 2019 Wedeka, conceptbegroting 2021 Wedeka en Wedeka lidmaatschap 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) (R) 

Wedeka voert voor de gemeente de Wet Sociale werkvoorziening uit. Dit deed zij in 2019 

voor ruim 102 inwoners van Midden-Groningen. Dit zijn inwoners uit de voormalige 
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gemeente Menterwolde. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 en de 

conceptbegroting 2021 en kan hierbij een zienswijze afgeven richting het algemeen bestuur 

van Wedeka. Wedeka heeft de gemeenteraad verzocht of zij bezwaar of bedenkingen heeft 

wanneer Wedeka lid wordt van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties (WSGO). Dit lidmaatschap is voorwaarde om het werkgeverschap ten aanzien 

van de medewerkers die bij Wedeka werken en een ambtelijke status hebben conform de 

gemeentelijke cao uit te kunnen voeren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 
11. Krediet Gereformeerde Basisschool De Lichtbron te Hoogezand (R) 

In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in de gemeente Midden-Groningen. Op 16 maart 2015 heeft de gemeenteraad van 

de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer ingestemd met herhuisvesting van de GBS 

De Lichtbron op de locatie waar nu de Praktijkschool van het AJC is gevestigd. Voor dit 

gebouw is de conclusie getrokken dat versterking van deze school niet doelmatig is gezien 

de kosten die versterking en verduurzaming met zich meebrengen. Het huidige voorstel 

omdat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de kosten voortkomend uit de 

nieuwbouw van GBS De Lichtbron.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

12. Meerjaren prognoses grondexploitaties 2020 (R) 

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) van de gemeente Midden-Groningen is een 

samenvattend document van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente 

waarbij sprake is van het exploiteren van grond. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks de 

grondexploitaties te actualiseren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

13. Sluiting 


