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Datum:  10 november 2022 Voorzitter: De heer Hoogendoorn, burgemeester 

Locatie: Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur Griffier: Mevrouw Bouwman 

Tijdstip: 13:30 uur (afwijkende tijd)   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 10 november 2021 a.s. om 13:30 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 vergadering 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. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 oktober 2022 

 

5. 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.  

 

6. Algemene begrotingswijziging 2022 (R) 

Dit agendapunt is doorgeschoven van de raadsvergadering van 27 oktober 2022. 

Diverse besluiten leiden tot mutaties tussen programma’s van de programmabegroting 

2022. De mutaties zijn programma overschrijdend en worden daarom aan de raad 

voorgelegd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 
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7. Raadswerkprogramma (R) 

De raad van Midden-Groningen wil zich graag sterker en meer zichtbaar laten zien richting 

de samenleving, om te werken aan het verbeteren van het vertrouwen van de inwoners van 

Midden-Groningen in onze gemeente. Op 14 juli heeft de raad het raadsakkoord vastgesteld 

waarin we als raad de volgende 4 thema’s gaan oppakken: Armoede, Jeugdzorg, 

Energietransitie en duurzaamheid en Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. 

Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in een raadswerkprogramma dat hierbij ter 

vaststelling voorligt. 

 

(Portefeuillehouder: de begeleidingscommissie raadsakkoord) 
 

8. Financiën Midden-Groningen 

Deze stukken worden in samenhang met elkaar besproken. 

 

A. Najaarsnota 2022 (R) 

Met de Najaarsnota 2022 kijken we naar de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen over 

2022. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van een tweetal 

aanvullende investeringskredieten. De geschetste ontwikkelingen laten een positief 

geprognotiseerd financieel resultaat van afgerond € 5 miljoen zien. 

 

B. Programmabegroting 2023-2026 Midden-Groningen (R) 

In de begroting 2023 zijn de activiteiten en doelen opgenomen waar de gemeente het 

komende jaar aan gaat werken. Het college beschrijft wat de gemeente gaat doen en wat 

het gaat kosten om alle activiteiten uit te voeren. Met het vaststellen van de begroting 

stelt de gemeenteraad de budgetten voor 2023 beschikbaar.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 
9. Sluiting 


