Agenda
Gemeenteraad

Datum:

30 september 2021

Voorzitter:

De heer A. Hoogendoorn, burgemeester

Locatie:

Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur

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 openbare vergadering van de raad van Midden-Groningen op
donderdag 30 september 2021 a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur,
Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op
deze vergaderingen betrekking hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.middengroningen.nl/

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
Indien u van plan bent in te spreken tijdens deze vergadering, wilt u dit dan van tevoren
aan de griffie doorgeven? U kunt in de raadzaal inspreken, of thuis via de online verbinding
met StarLeaf.
4. Vragenuur
5. Vaststellen verslagleggingen raadscommissies van 8 juli, 9 en 16 september en de
besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 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.
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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. Aangepast plan van aanpak omgevingsvisie Midden-Groningen
De invoering van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld. Met ingang van 1 juli
2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. De gemeente past haar planning hierop
aan. Voor het ontwikkelen van de omgevingsvisie neemt de gemeente nu meer tijd
zodat belangrijke ontwikkelingen kunnen worden meegenomen en de nieuwe raad in
gesprek kan met de samenleving over die omgevingsvisie (gepland voor juni 2022).
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
B. Wijziging Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen
2019
De subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild wordt aangepast aan de
actualiteit van de versterkingsopgave. Er wordt een artikel toegevoegd dat garandeert
dat alle eigenaren minimaal een bedrag van 7.500 euro aan subsidie kunnen ontvangen
binnen de overige voorwaarden van de subsidie.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
C. Uitvoeringskrediet Rutger Kopland te Siddeburen
In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en
toekomstbestendige scholen. Het project “Rutger Kopland College” is actueel
geworden op het moment dat nieuwbouw buiten de gemeente niet te realiseren bleek.
In het projectplan is beschreven dat gebruik van de locatie Poststraat de meest
aangewezen oplossing is voor een bevingsbestendige en duurzame huisvesting voor het
Rutger Kopland College. Het projectplan inclusief het bijbehorende dekkingsvoorstel
wordt nu aan de raad voorgelegd als onderbouwing voor de aanvraag van een
uitvoeringskrediet.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
D. Kredietaanvraag eerste tranche Nationaal Programma Groningen (NPG) deel II
In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst voor het
Nationaal Programma Groningen (NPG). Het lokale programmaplan ‘Hart voor Midden-
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Groningen’ geeft daaraan invulling voor Midden-Groningen. In dit programmaplan zijn
de contouren geschetst van de projecten die uitgevoerd gaan worden om dat nieuwe,
structurele perspectief te bieden. Midden-Groningen heeft de projectvoorstellen
Moeders van Midden-Groningen en Toekomstig cultureel erfgoed ingediend bij het NPG.
Deze zijn door de beoordelingscommissie en het bestuur van de NPG positief
beoordeeld. Daarmee zijn de bijbehorende middelen beschikbaar gesteld aan MiddenGroningen. Om de projecten tot uitvoer te kunnen brengen dienen de middelen door de
raad beschikbaar te worden gesteld aan het college.
(Portefeuillehouders: dhr. Verschuren en dhr. Drenth)
8. Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 2021-2022
In het Lokaal Plan van Aanpak schrijft de gemeente welke panden er in het lopende jaar
moeten worden opgenomen, beoordeeld en uitgevoerd. Er wordt jaarlijks een nieuw Lokaal
Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeente.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
9. Benoemen lid Raad van Toezicht Stichting openbaar primair onderwijs (OPRON) (R)
Wegens het aftreden van 2 personen uit de Raad van Toezicht per 1 oktober 2021 wordt de
raad voorgesteld 2 nieuwe leden te benoemen voor de Raad van Toezicht van Scholengroep
OPRON.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
10. Voorstel tot opheffing geheimhouding (R)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de mogelijkheid om geheimhouding op
te leggen op bepaalde stukken wanneer daar argumenten voor zijn. De geheimhouding
moet altijd bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Het opheffen van de opgelegde
geheimhouding moet ook door de gemeenteraad gebeuren. Met dit voorstel wordt
voorgesteld de geheimhouding op 7 stukken op te heffen.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
11. Sluiting

