
   

   

 

   
Agenda 
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Datum:  1 december 2022 Voorzitter: De heer A. Hoogendoorn, burgemeester 

Locatie: Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur 

Hoogezand 

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 1 december 2022 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.midden-

groningen.nl/ 

 

 

Agenda  

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 
3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Dan kunt u contact opnemen met de griffie voor 

de mogelijkheden. 

 

4. Vragenuur 

 
5. Vaststellen verslaglegging raadscommissies 17 en 24 november en de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 10 november. 

 
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/
https://bestuur.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. Actualisering lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG) 
Het Nationaal Programma Groningen biedt Midden-Groningen de kans om te investeren in 

onze jeugd, in mensen en plekken of gebieden, die dit het hardst nodig hebben. Hiervoor is 

in 2020 samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het 

programmaplan ´Hart voor Midden-Groningen´ gemaakt. Inmiddels zijn er 21 projecten 

vanuit dit plan gestart. Naar aanleiding van regionale ontwikkelingen en veranderingen 

binnen de geplande projecten, is het programmaplan geactualiseerd en wordt een volgorde 

voor nieuw aan te vragen projecten voorgesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

B. Beleidsplan kredietbank Midden-Groningen 

De kredietbank Midden-Groningen voert de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. 
Deze wet geeft aan dat er iedere 4 jaar een beleidsplan moet worden opgesteld. In dit 
plan, met als titel “samen zorgen voor rust in je geldzaken” staat hoe de kredietbank 
mensen met geldzorgen de komende jaren wil helpen. De gemeenteraad moet dit plan 
vaststellen.   

 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

 

C. Aanpassing re-integratieverordening Participatiewet 

De raad stelt budget beschikbaar voor beschutte werkplekken. Beschut werken is een 

betaalde baan in een aangepaste omgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Voordat we de plekken daadwerkelijk kunnen invullen, moet de re-integratieverordening 

Participatiewet worden aangepast.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

 

8. Nota reserves en voorzieningen 

De geactualiseerde ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2022 gemeente Midden-Groningen’ 

vormt het beleidskader over hoe we omgaan met reserves en voorzieningen in de periode 

2022 tot 2026. De nota geeft een overzicht van de aanwezige reserves en voorzieningen en 
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deze zijn herijkt aan de hand van het opgestelde beleid.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

 

9. Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties Vosholen deelplan 2 (R) 

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

 

(Portefeuillehouder: dhr Drenth) 

 

10. Sluiting 

 


