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Datum:  30 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 ingelaste digitale vergadering van de raad van Midden-Groningen op 

donderdag 30 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. 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) 

 

4. Voordracht kandidaat-wethouder door de ChristenUnie 

Wethouder Jan Jakob Boersma heeft zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente 

Midden-Groningen wegens zijn aanstaande pensionering. Daardoor is er een vacature 

ontstaan die moet worden ingevuld. Daarvoor is inmiddels door de fractie van de 

ChristenUnie een kandidaat voorgedragen in de persoon van de heer David de Jong. 
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5. Bekendmaking uitslag geloofsbrieven onderzoek van de kandidaat-wethouder door de 

commissie geloofsbrieven 
De gemeenteraad heeft de taak de ‘geloofsbrieven’ van de wethouders (niet zijnde 

raadslid) te onderzoeken. Hiertoe is een commissie bestaande uit drie leden benoemd, die 

de stukken van de kandidaat-wethouder onderzoekt en de raad hierover een advies geeft. 

Wanneer de geloofsbrieven in orde zijn bevonden kan de raad overgaan tot stemming over 

de voorgestelde beslispunten. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

6. Bekrachtiging geheimhouding kredietaanvraag Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

(voorheen Walstraschool) (R) 

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

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

7. Bekrachtiging geheimhouding kredietaanvraag Rutger Kopland College (R)  

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

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 
8. Stemronde 

Vanwege het digitaal vergaderen is er een aangepaste stemprocedure. De raadsleden 

worden in staat gesteld om op donderdag 1 juli hun stem over de beslispunten uit te 

brengen bij de griffie. Na de stemming worden de stemmen geteld waarna de uitkomst 

bekend wordt gemaakt, dit zal zijn in de raadsvergadering op 1 juli 2021. 

 
9. Sluiting 


