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Datum:  3 februari 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 3 februari 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 

Indien u van plan bent in te spreken tijdens deze vergadering, wilt u dit dan van tevoren 

aan de griffie doorgeven? In verband met de huidige coronamaatregelen is het uitsluitend 

mogelijk om digitaal in te spreken via het programma Starleaf. 

 

4. Vragenuur 

 
5. Vaststellen verslagleggingen van de extra ingelaste raadscommissie en raad van 13 

januari 2022, de raadscommissies van 13 en 20 januari (commissie 1 en 2) 2022 en de 

besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 23 december 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/
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. Verzamel bestemmingsplan 2021 

In het verzamelbestemmingsplan worden diverse verzoeken en aanpassingen in één 

plan en procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2021 bevat 5 locaties 

die worden voorzien van een juiste planologische regeling. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 
 

B. Ombouwscenario Wedeka en wijziging statuten Gemeenschappelijke Regeling 

Wedeka 
De gemeente Midden-Groningen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Wedeka. Hier werken ongeveer 100 mensen uit de voormalige gemeente Menterwolde 

op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). De gemeenten die deelnemen in 

de GR Wedeka en Wedeka hebben de afgelopen jaren nagedacht over een 

toekomstbestendige bedrijfsvoering. Er zijn een aantal scenario’s geanalyseerd en 

beoordeeld. Er is gekozen voor een ombouwscenario. Voor de uitvoering van het 

ombouwscenario moet de GR op een aantal punten worden aangepast. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

8. Beëdiging leden Rekenkamer Midden-Groningen 

In de raadsvergadering van 23 december 2021 heeft de raad besloten tot het instellen van 

een rekenkamer per 1 januari 2022. Daarin zijn een voorzitter en twee leden benoemd. 

Volgens de Gemeentewet worden leden van de Rekenkamer beëdigd, daarom leggen hierbij 

de voorzitter en de leden de eed of de belofte af. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

9. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissielid GroenLinks (R) 

De raad wordt voorgesteld de heer Dewnarain als plaatsvervangend commissielid te 

benoemen voor de fractie van GroenLinks. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
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10. Initiatiefvoorstel gevolgen gaswinning (R)  

De fracties van GemeenteBelangen Midden-Groningen en de VVD hebben dit 

initiatiefvoorstel over de gevolgen gaswinning ingediend. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger van GemeenteBelangen Midden-Groningen) 

 

11. Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden 

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Woongebieden’ bestaat uit 

watersport-, haven- en horecabedrijven en verenigingen en de directe omgeving daarvan in 

het gebied De Leine. Het plangebied is onderdeel van het bestemmingsplan 

‘Woongebieden’ van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Er is geconstateerd 

dat er in het bestemmingsplan fouten zitten met betrekking tot panden en inrichtingen 

binnen dit plangebied. Met deze Partiële herziening Woongebieden worden die fouten 

hersteld. Ook zijn daarin vergunningen verwerkt die zijn verleend na de vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Woongebieden’. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

 

12. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 

Bij het nieuwe bestemmingsplan gaat het om een actualisering en harmonisering van de 

bestaande bestemmingsplannen buitengebied van de drie heringedeelde gemeenten. Het 

grootste deel van de percelen in het plan betreft agrarische percelen. In dit plan worden 

geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

 

13. Voorbereidingskrediet Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

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. Het project kindcentrum 

Kropswolde/Meerwijck is actueel geworden nu het bestaansrecht van dit kindcentrum voor 

een langjarige periode is aangetoond op basis van de leerlingenprognoses. Het huidige 

voorstel omvat, naast het projectplan, de aanvraag van een voorbereidingskrediet voor de 

dekking van deze kosten voortkomend uit het ontwerptraject van dit project. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

14. Kredietaanvraag ten behoeve van Herstructurering Hoogezand Noord 

Voor Hoogezand Noord wordt een plan gemaakt voor het aantrekkelijk maken van de entree 

van Hoogezand en voor de wijkvernieuwing van Noorderpark. De gemeente heeft na 

gesprekken met bewoners een wijkagenda opgesteld waarin de opgaven voor de 

herstructurering en de wijkvernieuwing zijn opgenomen. Er wordt nu een 

voorbereidingskrediet aangevraagd voor zowel integrale planvorming in de periode 2022 als 

voor aankoop van terreinen en panden die mogelijk beschikbaar komen in de bedrijvenzone 

langs het Winschoterdiep.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

15. Strategische ontwikkeldocument Omgevingsvisie 

In de omgevingsvisie staan toekomstkansen die de gemeente kunnen helpen om de brede 

welvaart voor haar inwoners te vergroten. Ook staat in het document de manier waarmee 

de gemeente wil gaan werken met haar omgevingsvisie: gebiedsgericht en waarden 

gedreven. Voor de zomer van 2022 checkt de gemeente de aanpak voor haar omgevingsvisie 

bij haar inwoners en informeert zij de bevolking over de toekomstkansen die de gemeente 

ziet. Na de zomer wordt de omgevingsvisie opgesteld en eind 2022 vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

16. Regiovisie Jeugdhulp Groningen 

De gemeenten in Nederland hebben onderling afgesproken in samenspraak met alle 

ketenpartijen de ontwikkelingen van het regionale zorglandschap voor de komende jaren in 

een Norm voor Opdrachtgeverschap vast te leggen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 

opstellen van een regiovisie. De raad wordt gevraagd deze regiovisie vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

17. Raadsvoorstel commissie bezwaarschriften (R) 

Het gaat om technische wijzigingen in twee verordeningen. De Personele kamer is 
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opgeheven. De verordening Commissie voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 

wordt hierop aangepast. In artikel vijf en zes van de Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Midden-Groningen 2019 wordt verwezen naar regelgeving die niet langer 

van kracht is. Daarom wordt deze verordening aangepast. 

 

Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

18. Bekrachtiging geheimhouding vervolg vlekkenplan centrum Muntendam (R) 

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

 

(Portefeuillehouders: dhr. Drenth en mw. Van Schie) 

 

19. Bekrachtiging geheimhouding kredietaanvraag Gorecht-west fase 5 (R) 

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

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

20. Sluiting 


