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Datum:  14 juli 2022 Voorzitter: De heer A. Hoogendoorn, burgemeester 

Locatie: Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur 

Hoogezand 

Griffier: Mevrouw F.M. Bouwman 

Tijdstip: 13:30 uur (let op: 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 14 juli 2022 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 

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 van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli 2022 

 
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.  

 

7. Jaarrekening 2021 

Met dit verslag wordt teruggekeken op het jaar 2021 van de gemeente Midden-Groningen. 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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Voor de inhoudelijke samenvatting wordt verwezen naar de samenvatting in de 

jaarrekening zelf. De jaarrekening 2021 is ook al in de raadsvergadering van 7 juli 

besproken. Wegens het staken van de stemmen is het nu opnieuw geagendeerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

8. Vaststelling Raadsakkoord Middenin Midden-Groningen 2022-2026 (R) 

De gemeente Midden-Groningen staat voor grote uitdagingen, die vragen om stevige 

oplossingen. Dit is de reden dat de raad na de gemeenteraadsverkiezingen in meerderheid 

heeft besloten om een raadsakkoord op te stellen. In dit raadsakkoord geeft de raad aan 

met welke thema’s ze de komende periode extra op wil inzetten. Het gaat om de thema’s: 

Jeugdzorg, Energietransitie en duurzaamheid, Armoede, Beschikbaarheid en betaalbaarheid 

van woningen. De raad pakt deze thema’s op samen met de inwoners met als doel om de 

inwoners nog beter te vertegenwoordigen. 

 

(Portefeuillehouder: de begeleidingscommissie Raadsakkoord) 

 

9. Voorjaarsnota 2022 (R) 

De voorjaarsnota heeft twee doelen. Enerzijds wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen 

over het lopende jaar 2022, waarbij we ons baseren op de ontwikkelingen uit de eerste 

kwartaalrapportage over 2022, de meicirculaire 2022 én de (structurele) effecten uit de 

jaarrekening 2021. Naast het verkrijgen van inzicht op de ontwikkelingen over 2022 kijken 

we ook vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen, die de komende jaren op ons 

afkomen. De Voorjaarsnota gaat daarmee in op zowel 2022 als de begroting 2023 t/m 2026. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

10. Ontwerp vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 (R) 

Op vrijdag 24 juni is het ontwerp vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 door de 

staatssecretaris gepubliceerd. Op dit ontwerp vaststellingsbesluit kunnen belanghebbenden 

tot en met 5 augustus een zienswijze indienen. Er is inmiddels een concept zienswijze 

opgesteld vanuit de verschillende betrokken regionale overheden (gemeenten, provincie, 

waterschappen en veiligheidsregio). Deze concept zienswijze wordt 26 juli in het college 

vastgesteld. De input van de raad kan door het college worden meegenomen in haar 

besluitvorming. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger)  

 

11. Benoeming raadsadviseur A / eerste plaatsvervangend griffier (R) 

De raad wordt voorgesteld mevrouw Goedhart-Otten met ingang van 1 september te 

benoemen als raadsadviseur A, respectievelijk 1e plaatsvervangend griffier voor de raad van 

Midden-Groningen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Metscher namens de werkgeverscommissie) 

 

12. Sluiting 


