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Datum:  29 april 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 29 april 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 1 april 2021 en de 

raadscommissies van 8 en 15 april 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. Wijziging statuten St. Dr. Aletta Jacobscollege 

De statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege zijn op een paar punten 

aangepast. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassing goed te keuren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 
B. Kredietaanvragen kindcentra 

 

1. Verbouw kindcentrum Zuidbroek  

In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en 

toekomstbestendige scholen in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de 

noodzaak van het bevingsbestendig maken, gecombineerd met het krimp-proof, 

flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken van deze scholen. 

Aan de orde is de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de 

kosten voortkomend uit het budget scholenprogramma voor Kindcentrum Zuidbroek. 

 

2. Uitbreiding Kindcentrum Woldwijck 1 
Voor Kindcentrum Woldwijck 1 in Hoogezand is op 13 oktober 2020 door vaststelling 

van het Programma en Overzicht voor het jaar 2021 door het College 190 m2 

permanente uitbreiding toegekend om het capaciteitstekort op te heffen. 

Gelijktijdig met de uitbreiding van het gebouw wordt het gebouw ook nog verder 

verduurzaamd vanuit de middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit het 

Toekomstbudget. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

C. Omgevingswet: vaststelling uitgangspuntennotitie sturingsfilosofie 

Met ingang van 1 januari 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. De 

Omgevingswet wil het omgevingsrecht eenvoudiger en inzichtelijker maken. De 

invoering van de Omgevingswet ziet de gemeente Midden-Groningen als een 

groeimodel. Er worden stapsgewijs keuzes gemaakt. In april 2020 is het programmaplan 

voor de invoering van de Omgevingswet door de raad vastgesteld. Nu de gemeente aan 

de vooravond staat van de invoering, is een verdieping op de ambities en een nadere 
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uitwerking van de uitgangs-punten nodig. Dit is opgenomen in de 

uitgangspuntennotitie. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

8. Rekenkamerrapport Armoedebeleid 

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 het gemeentelijk armoedebeleid 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. Poorthuis namens de Rekenkamercommissie en namens het college de 

portefeuillehouder dhr. Verschuren) 

 

9. Kredietaanvraag eerste deel projecten uit de eerste tranche Nationaal Programma 

Groningen 

In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst voor het 

Nationaal Programma Groningen (NPG). Het nationaal programma moet Groningen een 

nieuw structureel perspectief bieden op economie, energietransitie en leefbaarheid. 

Midden-Groningen heeft de eerste 13 projectvoorstellen ingediend bij het NPG. Deze zijn 

positief beoordeeld. Daarmee zijn de bijbehorende middelen beschikbaar gesteld aan 

Midden-Groningen. Om de projecten tot uitvoer te kunnen brengen, dienen de middelen 

door de raad beschikbaar te worden gesteld aan het college. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

10. Vaststellen herzien Reglement van orde van Midden-Groningen 2021 (R) 

In het Reglement van Orde wordt vastgelegd hoe de gemeenteraad de vergaderingen inricht 

en wat de afspraken zijn ten aanzien van de overige werkzaamheden van de raad. Er wordt 

voorgesteld een Seniorenconvent in te stellen. Het seniorenconvent is een orgaan dat over 

politiek gevoelige of vertrouwelijke kwesties overleg kan voeren. Ook worden een aantal 

technische aanpassingen doorgevoerd. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

11. Benoeming lid Vertrouwenscommissie (R) 

Het benoemen van een nieuw raadslid in de vertrouwenscommissie wegens het vertrek van 

de heer Renkema. 

 

(Mevrouw Van der Veen namens de vertrouwenscommissie) 

 

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 


