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Datum:  3 juni 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 3 juni  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 29 april 2021 en de 

raadscommissies van 20 en 27 mei 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. Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 

In het meerjarige IVB 2021-2024 zijn de prioriteiten opgenomen voor het 

veiligheidsbeleid van de gemeente Midden-Groningen. In het IVB zijn de doelen en 

activiteiten opgenomen waar de gemeente de komende 4 jaren aan wil werken. 

Inwoners en de bij veiligheid betrokken partijen zijn bij het proces van totstandkoming 

betrokken. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 
B. Rechtmatigheidsverantwoording college 

Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor 

het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt 

opgenomen. De accountant controleert en geeft alleen een verklaring af bij het 

getrouwe beeld van de jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen 

rechtmatigheidsverantwoording.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

C. Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Midden-Groningen 

 

1. Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van het Samenwerkingsverband 

afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG) 

De raad wordt voorgesteld de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

2. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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3. Jaarstukken 2021 Regio Groningen-Assen (RGA) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 (jaarrekening 2020, conceptbegroting 

2022 en uitvoeringsprogramma 2021) voor kennisgeving aan te nemen en geen 

zienswijze in te dienen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie/dhr. Borg) 

 

4. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Groningen (VRG) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020, de actualisatie begroting 2021 en de 

concept begroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te 

dienen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

5. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Wedeka 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 en 

volgende jaren van Wedeka Bedrijven voor kennisgeving aan te nemen. 

 

(Portefeuillehouder: Dhr. Verschuren) 

 

6. Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Groningen  

De raad wordt voorgesteld de ontwerpbegroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen 

en geen zienswijze in te dienen. De jaarstukken komen op een later moment. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

7. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Publieke Gezondheid en Zorg 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

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

kunnen de bij recht toegestane bedrijfswoningen zorgen voor een belemmering van de 

mogelijkheden van de omliggende bedrijven. Om deze reden wordt voorgesteld een 

voorbereidingsbesluit te nemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

E. Kadeverbetering Steendam-Tjuchem 

 

1. Kredietaanvraag 

Het Waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente Midden-Groningen en een aantal inwoners en 

ondernemers van Steendam en Tjuchem werken samen aan het project Kadeversterking 

Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. De gemeenteraad wordt om een uitvoeringskrediet 

gevraagd.  

 

2. Vaststellen bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan kadeverbetering afwateringskanaal Steendam-Tjuchem voorziet in 

een kadeverbetering om te voldoen aan de actuele veiligheidseisen, o.a. met betrekking 

tot de hoogte en de stabiliteit van de kade. Daarnaast brengt de versterking een nieuwe 

verkeerskundige situatie met zich mee. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

F. Regionale Energie Strategie; besluitvorming RES 1.0 

De regio Groningen doet op 1 juli haar bod aan de rijksoverheid ‘hoe bij te dragen aan de 

35 TWh duurzame energie op land in 2030‘. De regio heeft hiervoor een Regionale Energie 

Strategie opgesteld; deze is een uitvloeisel uit het landelijk klimaatakkoord. De RES 1.0 

wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES. De RES 1.0 is een bindende afspraak 

tussen Rijk en regio. Het vaststellen van de RES 1.0 Groningen is de bevoegdheid van de 

raad. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

G. Fusie obs Nico Bulder en obs Het Ruimteschip van Stichting Ultiem 

In het nieuwe kindcentrum Zuiderkroon worden 2 openbare basisscholen van Stichting 
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Ultiem gehuisvest. Stichting Ultiem heeft dan ook het voornemen deze scholen te laten 

fuseren. De raad wordt gevraagd af te zien van instandhouding van de te sluiten locatie.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Instemmingsbesluit zoutwinning (R) 

De minister van EZK heeft een instemmingsbesluit genomen op het Winningsplan 2018 van 

Nedmag. Tot 11 juni kan het college in beroep gaan tegen dit instemmingsbesluit. Het 

college moet hierover een besluit nemen op 8 juni en legt ter consultatie aan de raad een 

concept reactie voor.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

9. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissielid GroenLinks (R) 

De raad wordt voorgesteld mevrouw Louwrier als plaatsvervangend commissielid te 

benoemen voor de fractie van GroenLinks. 

 

10. Instellen commissie integriteit (R) 

Wegens het vertrek van de heer Boersma als wethouder van de ChristenUnie wordt er in de 

raad van 1 juli 2021 een nieuwe kandidaat wethouder voorgedragen. Ter voorbereiding op 

de benoeming wordt er een ad hoc integriteitscommissie vanuit de raad ingesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 
11. 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 

 
12. Sluiting 


