
   

   

 

   
Agenda 
Gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  9 juni 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 9 juni 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. Afscheid huidig college 

De raad neemt afscheid van de aftredende collegeleden. 

 
4. Collegeakkoord “Samen aan de slag!” 2022-2026 

De heer Ploeger zal vanuit zijn rol als formateur verantwoording afleggen over het proces 

en resultaat van de coalitie onderhandelingen, met als resultaat het collegeakkoord 

“Samen aan de Slag!”. Vervolgens is er ruimte voor bespreking in de raad. 

 

5. A. Opleggen geheimhouding rapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders 

Conform de in het Reglement van Orde voor de raad bepaalde werkwijze is er bij alle 

kandidaat-wethouders een risicoanalyse uitgevoerd door een extern bureau. De 

overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders wordt onder geheimhouding 

gedeeld met de hele raad. Daarom wordt de raad hierbij voorgesteld op deze rapportage 

geheimhouding op te leggen. 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. B. Benoeming en beëdiging wethouders 

Voorgesteld wordt het aantal te benoemen wethouders voor Midden-Groningen te bepalen 

op 5 fte en deze kandidaten terstond te benoemen en te beëdigen. 

 

6. Beëdiging nieuwe raadsleden  
Wegens het benoemen van de wethouders zijn er 4 plaatsen in de raad vrijgekomen. Met 

deze voordracht worden deze plaatsen weer ingevuld.  

 

7. Benoemingen diverse voorzitters en leden agendacommissie 

Er dient een plaatsvervangend voorzitter van de raad te worden benoemd, evenals een 

voorzitter van de auditcommissie, voorzitters van de raadscommissie en leden van de 

agendacommissie. Daarom ligt er een nu een voorstel voor om deze functies in te vullen. 

 

8. A. Benoeming leden werkgeverscommissie griffie  

De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en het griffiepersoneel. Voor de 

praktische en dagelijkse uitvoering van de werkgeverstaak wordt doorgaans gebruik 

gemaakt van een werkgeverscommissie met raadleden die (naast hun politieke rol) namens 

de gemeenteraad belast is met de specifieke werkgeversfunctie. Hierbij worden drie 

raadsleden voorgedragen voor benoeming in de werkgeverscommissie. 

 

8. B. Benoeming leden begeleidingscommissie raadsakkoord 

Om het proces van het raadsakkoord goed te begeleiden is er in de raad afgesproken dat 

hiervoor vanuit de raad een begeleidingscommissie wordt ingericht. Deze 

begeleidingscommissie bestaat uit een aantal raadsleden en is apolitiek. Om deze 

begeleidingsgroep meer status te geven dan een willekeurige werkgroep, wordt voorgesteld 

om deze overeenkomstig artikel 83 en 84 van de Gemeentewet als een commissie in te 

stellen.                                                                                               

 

9. Bekrachtigen geheimhouding Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 

Het opleggen van geheimhouding is een bevoegdheid van het College. Het is de 

bevoegdheid van de raad om te beoordelen of deze geheimhouding in stand dient te 
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blijven. Deze bekrachtiging is geregeld in artikel 25 lid 3 Gemeentewet. 

 

(Portefeuillehouder: Erik Drenth) 

 

10. Sluiting 

 

 


