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Datum:  1 april 2021 Voorzitter: De heer Hoogendoorn, burgemeester 

Locatie: Digitaal  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 1 april 2021 a.s. om 19:30 uur. 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 4 maart 2021 en de 

raadscommissies van 11 en 18 maart 2021   

 

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.  

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
mailto:griffie@midden-groningen.nl
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7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

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

 

A. Dekking transitiekosten schoolbesturen scholenprogramma 

In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en 

toekomstbestendige scholen in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak 

van het bevingsbestendig maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, 

duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken van deze scholen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
 

B. Profiel lid Raad van toezicht Scholengroep OPRON (Openbaar Primair Onderwijs) 

Met dit besluit stemt de raad in met het profiel voor leden van de raad van Toezicht 

van Scholengroep OPRON. Dit is nodig om geschikte leden te kunnen werven. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

C. Begrotingen Scholengroep OPRON (Openbaar Primair Onderwijs) en Ultiem 

onderwijs 2021 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen 

onze gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening houden we extern 

toezicht op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze 

gemeente in stand houden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

D. Bestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10 

Aan de Oosterweg 41b te Muntendam bevond zich het voormalige afvalbrengstation van 

de gemeente. Na opheffing van dat station heeft de toenmalige eigenaar de gronden 

aan een derde verkocht. De huidige eigenaar heeft bij de gemeente een verzoek 

gedaan om ter plaatse een bedrijfsmatige paardenhouderij te starten. De gemeente 

vindt dit een prima herinvulling en heeft aangegeven daaraan medewerking te willen 

verlenen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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E. Grondexploitatie Vosholen fase 2 deelplan 1 

Het voorstel omvat het vaststellen van een financieel kader voor de ontwikkeling van 

een deel van Vosholen 2 e fase, zijnde de stroken grond ten westen van de weg 

Croonhoven. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 
F. Rekenkamerrapport Opvolgingsonderzoek vastgoed 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – 

een opvolgingsonderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid uitgevoerd, waarin 

is onderzocht in hoeverre er uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen die de raad 

heeft vastgesteld naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek Gemeentelijk 

vastgoed en vastgoedbeleid uit december 2018. In deze rapportage staan de 

bevindingen van dit onderzoek beschreven. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Poorthuis namens de Rekenkamercommissie) 

 

8. Initiatiefvoorstel bungalowpark De Leine (R)  

Namens de fracties van GroenLinks, GemeenteBelangen Midden-Groningen en de VVD ligt 

dit initiatiefvoorstel voor. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 

9. Verwerving grond voor uitbreiding dorp Overschild - Graauwedijk 

De gemeenteraad van Midden-Groningen stemt in met de verwerving van grond in 

Overschild om daarmee bouwruimte te creëren die nodig is om de versterkingsoperatie zo 

goed mogelijk te faciliteren. De grond zal ingericht worden tot bouwkavels, die in eerste 

instantie alleen beschikbaar zijn voor inwoners in een sloop-nieuwbouwsituatie vanwege 

versterking van het dorp. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie en dhr. Boersma) 
 

10. Bekrachtiging geheimhouding Kindcentrum Woldwijck 1 (R) 
De raad wordt verzocht de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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11. Bekrachtiging geheimhouding kredietaanvraag Zuidbroek (R) 

De raad wordt verzocht de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 
12. Stemronde 

De raadsleden brengen hun stem uit over alle beslispunten van de hierboven genoemde 

voordrachten. Hierna volgt een korte schorsing waarin de stemmen worden geteld waarna 

de uitkomst bekend wordt gemaakt 

 
13. Sluiting 


