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Datum:  8 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 8 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 30 juni en 1 juli 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. Voorjaarsnota 2021 
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De Voorjaarsnota heeft twee doelen. Enerzijds wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen 

over het lopende jaar 2021, waarbij we ons baseren op de ontwikkelingen uit de eerste 

kwartaalrapportage over 2021, de meicirculaire 2021 én de (structurele) effecten uit de 

jaarrekening 2020. Naast het verkrijgen van inzicht op de ontwikkelingen over 2021 kijken 

we ook vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen, die de komende jaren op ons 

afkomen. De Voorjaarsnota gaat daarmee in op zowel 2021 als de begroting 2022 t/m 2025. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Bespreking inzet voor zienswijze Ontwerp Vaststellingsbesluit Groningerveld  

2021 – 2022 (R) 

Bespreking van de inzet voor de zienswijze op hoofdlijnen van het ontwerp-

vaststellingsbesluit 2021-2022 van het Groningerveld. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

9. Vaststellen vergaderrooster 2022 (R) 

In principe worden de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad op de 

donderdagavonden gehouden. Voor 2022 is het vergaderschema opgesteld.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

10. Toevoegen communicatieadviseur aan de griffie (R) 
Sinds september 2020 is er een communicatieadviseur aangesteld voor en door de raad. De 

afspraak was om na 8 maanden te evalueren of deze functie een toegevoegde waarde heeft 

voor de raad en daaruit conclusies te trekken voor het vervolg. 

Inmiddels is de evaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan stelt de werkgeverscommissie voor 

om deze functie met ingang van 1 september 2021 structureel aan de griffie toe te voegen. 

 

(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 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum:  

 Zaak:  

 Onderwerp:   

 

 

 
12. Sluiting 


