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Datum:  27 oktober 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 27 oktober 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 6 en 13 oktober en de besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 29 september. 

 
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. Jaarverslagen 2021 Scholengroep OPRON (Openbaar primair onderwijs) en Ultiem 

onderwijs 

De raad heeft een toezichtrol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. Vanuit 

die verantwoordelijkheid heeft de raad kennisgenomen van de jaarverslagen van 2021 

van Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

B. Kadernota ondermijnende criminaliteit 

Bij ondermijnende criminaliteit of ‘ondermijning’ gaat het vrijwel altijd om misdaden die 

gepleegd worden in georganiseerd verband, waarbij financieel gewin het belangrijkste 

motief is. Midden-Groningen wil de aanpak op ondermijnende criminaliteit versterken door 

samen met (externe) samenwerkingspartners barrières op te werpen om de criminaliteit te 

voorkomen of te verstoren en in te zetten op handhaving.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

 

8. Agenda voor de toekomst Meerstad + Wensbeeld 
De gemeente Midden-Groningen heeft intensief samengewerkt met Bureau Meerstad en de 
gemeente Groningen om het Masterplan Meerstad uit 2005 te actualiseren. Een actualisatie 
van dit plan is nodig om tijdig nieuw en passend woonaanbod in het plangebied Meerstad te 
realiseren. Voor de gemeente Midden-Groningen is deze ontwikkeling van belang, vanwege 
het belang van een goede ruimtelijke inpassing rondom onze gezamenlijke gemeentegrens. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 

9. Aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling  

De gemeenteraad dient van het Commissariaat voor de Media te toetsen of de lokale 

omroep voldoet aan de bij Mediawet gestelde eisen. Dat gebeurt eens in de 5 jaar. De 

Stichting Mediagroep Midden Groningen voldoet aan alle gestelde eisen. De zendtijd door 
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het Commissariaat kan dan ook zonder bezwaar worden toegewezen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Hoesen-Spithorst) 

 

10. Perspectief A7/N33 

Met het ruimtelijk economisch perspectief A7/N33 geven de gemeenten Midden-Groningen, 

Oldambt en Veendam en de provincie Groningen richting aan hoe de A7/N33-regio zich tot 

2040 verder kan ontwikkelen en waar bedrijventerreinen kunnen worden ontwikkeld.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Hoesen-Spithorst) 

 

11. Algemene begrotingswijziging 2022 (R) 

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) 

 

12. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissielid ChristenUnie (R) 

De raad wordt voorgesteld de heer Knol als plaatsvervangend commissielid te benoemen 

voor de fractie van de ChristenUnie. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

13. Sluiting 

 


