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Datum:  4 maart 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 4 maart 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. Tijdelijke benoeming en beëdiging raadslid SP (R) 

De raad wordt voorgesteld de heer Croeze tijdelijk te benoemen als raadslid voor de SP 

wegens ziekte van mevrouw Polat. 

 

4. Benoeming accountant Midden-Groningen (R) 

Omdat het huidige contract met de accountant afloopt, moet er een nieuw contract 

worden afgesloten. Met een Europese aanbestedingsprocedure is de Hofsteenge Zeeman 

Groep (HZG) geselecteerd als accountant voor Midden-Groningen. Daarom hierbij het 

voorstel om de Hofsteenge Zeeman Groep voor de komende jaren als accountant te 

benoemen.   

 

(Portefeuillehouder: dhr. Flederus, voorzitter van de auditcommissie) 
 

5. Inventarisatie spreekrecht burgers 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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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. 

 

6. Vragenuur 

 
7. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 januari 2021 en de 

raadscommissie van 11 februari 2021   

 
8. 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.  

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

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

 

A. Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Woldwijck 2 

Op 30 januari 2020 heeft de raad van de gemeente Midden-Groningen het 

bestemmingsplan Woldwijck 2 vastgesteld. Naar aanleiding van een tegen dit plan 

ingediend beroep heeft de Raad van State een gebrek in het besluit geconstateerd. De 

gemeente moet dit gebrek herstellen. Zodoende is dit bestemmingsplan opnieuw in 

procedure gebracht.  
 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

10. Ouderenbeleid 

In de gemeente Midden-Groningen werken we met inclusief beleid, dit houdt in dat we niet 

voor alle groepen in onze samenleving apart beleid maken. Voor de groep ouderen hebben 

we echter een uitzondering gemaakt omdat er grote maatschappelijke vraagstukken op 

diverse terreinen liggen die het dagelijks leven van ouderen raken. We willen eraan 

bijdragen dat het ouder worden en ouder zijn in Midden-Groningen op een goede en 

prettige manier verloopt. Dat men mee kan blijven doen in de samenleving, ondanks 

beperkingen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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11. Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie Overschild (R) 

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

 

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

 

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 


