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Datum:  22 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 22 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 8 en 15 december en de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 1 december. 

 
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. Vaststellen bestemmingsplan Geluidzone transformatorstation Avermieden 

(grondgebied Midden-Groningen) 

Er is een nieuw transformatorstation gepland aan de Eekerweg in Scheemda, nabij de 

gemeentegrens bij Meeden, ten noorden van de spoorlijn Groningen-Nieuweschans. Met 

dit station wordt het elektriciteitsnet uitgebreid, zodat nieuwe duurzame energie-

initiatieven weer kunnen worden aangesloten. In het huidige net is daarvoor de 

capaciteit onvoldoende. Voor de bouw van het station en de daarbij behorende 

geluidzone wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor de gemeente Midden-

Groningen heeft het bestemmingsplan alleen betrekking op een deel van de geluidzone. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 
B. Wijziging en intrekking hoofdstuk 5.6 Nota Duurzaam Grondbeleid 2019-2024 

De gemeentelijke Nota Duurzaam Grondbeleid 2019-2024 moet worden aangepast om 
overeen te komen met een rechterlijke uitspraak. De gemeente Midden-Groningen kiest 
ervoor om bij verkoop van woningbouwkavels aan particulieren altijd met een loting 
werken. Bij de uitgifte van tuingrond zal er bij meerdere geïnteresseerden met een 
verdeling worden gewerkt. In andere gevallen van gronduitgifte zal de gemeente van te 
voren regels opstellen waarmee de keuze wordt bepaald. Als de gemeente niet van 
tevoren regels heeft opgesteld, dan zal er gewerkt worden met een loting. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)  

 
C. Grondexploitatie Vosholen fase 2 deelplan 2  

De raad wordt gevraagd een financieel kader voor de ontwikkeling van het tweede deel 
van Vosholen vast te stellen. Het betreft de stroken grond ten oosten van de weg 
Croonhoven, grenzend aan de Kleinemeersterstraat en de weg de Vosholen. 

 
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 
D. Voorstel statutenwijziging Scholengroep Openbaar Primair Onderwijs (OPRON)  

De raad keurt de wijzigingen van de statuten van Scholengroep OPRON goed. Via de 
statuten en jaarstukken houdt de gemeente extern toezicht op de schoolbesturen die 
de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

E. Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2023 

In het Lokaal Plan van Aanpak Versterking staat welke (aantallen) adressen door de 

Nationaal Coördinator Groningen beoordeeld, en indien nodig, versterkt moeten 

worden in 2023. De gemeenteraad wordt gevraagd dit plan vast te stellen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

F. Belastingverordeningen 2023  

De gemeente Midden-Groningen heft belastingen om ervoor te zorgen dat 

gemeentelijke taken betaald kunnen worden. Daarnaast heft de gemeente leges, 

toeristenbelasting, lijkbezorgingsrechten en markt- en liggelden. De gemeenteraad 

stelt de verordeningen voor 2023 vast en verruimt de kwijtscheldingsregeling voor 

bewoners met een laag inkomen en weinig vermogen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

G. Slotwijziging begroting 2022 

Ter voorbereiding op het samenstellen van de jaarrekening 2022 is een slotwijziging 

van de begroting 2022 opgesteld. In deze slotwijziging zijn mutaties verwerkt die niet 

in de Najaarsnota 2022 zijn meegenomen of zich na de Najaarsnota 2022 hebben 

voorgedaan. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 
8. Verordeningen Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2023 

In onze regelgeving voor de Jeugdhulp en de Wmo kunt u zien welke hulp wij kunnen 

bieden. Voorgesteld wordt om de Verordeningen en Nadere regels aan te passen zodat ze 

weer actueel zijn. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

 

9. Visie en uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 

De vrijetijdssector draagt bij aan de lokale economie, de brede welvaart en de 
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werkgelegenheid in de gemeente. De gemeente Midden-Groningen heeft de ambitie om een 

volwaardige vrijetijdssector te ontwikkelen. In de visie staat aangegeven waar we naartoe 

willen en in de uitvoeringsagenda staat hoe we daar komen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Nieland) 

 

10. Sluiting 


