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Datum:  24 juni 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 24 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 3 juni 2021 en de 

raadscommissie van 17 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.  

 

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. Rekenkamerrapport Omgevingswet 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe 

voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft 

ten aanzien van de omgevingswet een onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft de 

belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, 

die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden. 

 

(dhr. Afman namens de Rekenkamercommissie en namens het college de 

portefeuillehouder mw. Van Schie) 

 

B. Speelautomatenhal verordening  

In een speelautomatenhalverordening wordt onder andere geregeld hoeveel 

speelautomatenhallen zich in een gemeente mogen vestigen en wat de looptijd van een 

vergunning voor een dergelijke hal is. Met het vaststellen van de Verordening 

Speelautomatenhal Midden-Groningen 2021 is dit geharmoniseerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

C. Vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek 

De terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein 

Gouden Driehoek is geëindigd. Het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein 

Gouden Driehoek voorziet in de wijziging van de bestemming van het meest zuid-

oostelijke perceel van Agrarisch naar Bedrijf-Bedrijventerrein. Hiermee wordt het 

mogelijk gemaakt om bedrijven met een maximale milieu categorie 2 en 3.1 te 

vestigen. Deze verdeling van milieu categorieën sluit aan bij de mogelijkheden in het 

aangrenzende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet door de raad vastgesteld 

worden.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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8. Vaststelling plannen inwonersinitiatieven Stem van Midden-Groningen (R) 

De raad heeft een pilot uitgevoerd met het digitaal platform Stem van Midden-Groningen, 

waarbij inwoners plannen konden indienen in het kader van het Nationaal Programma 

Groningen. Hieruit zijn 4 projecten geselecteerd. Aan de raad wordt voorgesteld om deze 

projecten te honoreren zodat ze uitgevoerd kunnen worden. 

 

(Portefeuillehouder: Erianne van der Burg (als voorzitter raadswerkgroep digitaal platform) 

 

9. Brief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; Voortontwerp wijzigingsbesluit 

rijksinpassingsplan Windpark N33 (R) 

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het advies van het college over het 

wel/niet geven van een reactie op de brief van het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat over het Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark 33. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

 

10. Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1: financiën scholenprogramma (R) 

De raad wordt voorgesteld de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage van 

de raadsbrief te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

11. Bekrachting geheimhouding kredietaanvraag Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

(voorheen Walstraschool) (R) 

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

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

12. Bekrachtiging geheimhouding meerjaren prognose grondexploitaties 2021 (R) 

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

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 
13. Stemronde 

De raadsleden brengen hun stem uit over alle beslispunten van de hierboven genoemde 
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voordrachten. Hierna volgt een korte schorsing waarin de stemmen worden geteld waarna 

de uitkomst bekend wordt gemaakt 

 
14. Sluiting 


