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De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   
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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

Mevrouw Willems heeft zich gemeld als inspreker voor agendapunt 8 “Verordeningen Jeugd en 

WMo 2022. 

 

4. Heffingsverordeningen 2022 

 

De gemeente Midden-Groningen heft belastingen om ervoor te zorgen dat gemeentelijke taken 

betaald kunnen worden. Om deze belastingen te kunnen realiseren dienen belastingverordeningen 

te worden vastgesteld.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt voorgesteld: 

• De volgende heffingsverordeningen vast te stellen voor het belastingjaar 2022: 

- Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen; 

- Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing; 

- Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing; 

- Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten; 

- Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting; 

- Verordening op de heffing en invordering van Leges; 

- Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden; 

- Verordening op de heffing en invordering van Liggelden. 

• De tarieven voor reisdocumenten, rijbewijzen en kansspelen p.m. vast te stellen op de 

door het Rijk afgegeven maxima. 

• Bij de afvalstoffenheffing kiezen voor scenario B.  
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Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 december 2021. 

 

5. Aanpassing regelgeving onderwijshuisvesting 2021 

 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Voor uitvoering van deze 

zorgplicht is de gemeente verplicht nadere regels op te stellen. Een actuele verordening die 

voldoet aan alle wet- en regelgeving is noodzakelijk. De raad wordt daarom voorgesteld een 

nieuwe verordening onderwijshuisvesting en een verordening Materiële en Financiële 

Gelijkstelling vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

De raad wordt voorgesteld: 

• De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Midden-Groningen met 

bijlagen (artikelsgewijze toelichting) en de verordening materiële en financiële 

gelijkstelling gemeente Midden-Groningen vast te stellen. 

• Kennis te nemen van de Nadere regels bekostiging bewegingsonderwijs gemeente 

Midden-Groningen  

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 december 2021. 

 

6. Rioolaansluitverordening Midden-Groningen 2021 

 

De Rioolaansluitverordening is een stuurmiddel voor het beleid en beheer van de gemeentelijke 

riolering en watertaken. De aansluitverordening regelt de verhouding tussen de inwoner en de 

gemeente met betrekking tot de aansluiting op het openbaar rioolstelsel. De gemeente Midden-

Groningen beschikt op dit moment niet over een vastgestelde Rioolaansluitverordening.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 
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De raad wordt voorgesteld: 

• De Rioolaansluitverordening Midden-Groningen 2021 vast te stellen.  
 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 december 2021.  

 

7. Vaststelling bestemmingsplan Eiland Buitenlust Sappemeer 

 

In de ontwikkeling van Vosholen fase 1 waren op dit perceel 32 appartementen voorzien. Met het 

in voorbereiding zijnde bestemmingsplan wordt dit omgezet in 10 grondgebonden woningen. Een 

deel van de grondgebonden woningen komen buiten het bestaande bouwvlak te liggen. Het 

bouwvlak wordt hier op aangepast. 

 

Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

De raad wordt voorgesteld: 

• Het bestemmingsplan Eiland Buitenlust Sappemeer, met planidentificatienummer 

NL.IMRO.1952.bpsapeilandbuitenl-va01, gewijzigd vast te stellen; 

• Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

betrekking heeft. 
 
 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 december 2021.  

 

Toezeggingen: 

Wethouder De Jong zegt toe de consequenties van de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking 

tot gronduitgifte bij het plan te betrekken. 

 

8. Verordeningen Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2022 

 

mailto:NL.IMRO.1952.@IMRO-CODE@-va01
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Dit betreft een aanpassing aan de verordeningen en Nadere regels zodat ze weer actueel zijn. De 

belangrijkste verandering is dat er een draagkrachtnorm voor hulp bij het huishouden is 

ingevoerd. Dit geldt alleen voor mensen die zelf de regie over hun huishouden hebben.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren en dhr. De Jong)  

 

De raad wordt voorgesteld: 

• De Verordening Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2022 en de Verordening Wet 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2022 vast te stellen. 

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 december 2021.  

 

Toezeggingen: 

Wethouder De Jong zegt toe voor de verordening Jeugd en WMo 2023 te kijken naar het voorbeeld 

van de gemeente Kampen.  

 

9. Sluiting: 21.50 uur 

 


