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Datum:  1 juli 2021 Voorzitter: De heer A. Hoogendoorn, burgemeester 

Locatie: Digitaal  Griffier: Mevrouw F.M. 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 digitale vergadering van de raad van Midden-Groningen op  

donderdag 1 juli 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 24 juni 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.  

 

7. Jaarrekening 2020  
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 Onderwerp:   

 

 

Met dit verslag wordt teruggekeken op het jaar 2020 van de gemeente Midden-Groningen. 

Voor de inhoudelijke samenvatting wordt verwezen naar de samenvatting in de 

jaarrekening zelf. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Meerjaren prognoses grondexploitaties 2021 (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) 

 
9. 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 

 
10. Afscheid wethouder Boersma  

 

11. Benoeming en beëdiging wethouder Midden-Groningen (R)  

Wegens het vertrek van dhr. Boersma als wethouder voor de ChristenUnie is er een 

vacature ontstaan die moet worden ingevuld. Daarvoor is inmiddels door de fractie van de  

ChristenUnie een kandidaat voorgedragen in de persoon van de heer De Jong. Dit leidt tot 

de volgende beslispunten; bekendmaking uitslag stemming, ontheffing verhuisplicht en 

installatie wethouder De Jong. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
 

12. Sluiting 


