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Datum:  28 april 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 28 april 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 verslagleggingen raadscommissie 7 april en de besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 29 en 30 maart 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.  

 
 

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. Begrotingen 2022 Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen 

onze gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening houden we extra 

toezicht op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze 

gemeente in stand houden. 

 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Beëdiging raadslid en benoeming en beëdiging plaatsvervangend commissieleden (R) 

Omdat mevrouw Akkerman-Ritsema niet aanwezig kon zijn tijdens de installatieraad van 30 

maart, wordt zij nu alsnog beëdigd tot raadslid voor de fractie van Gemeente-Belangen 

Midden-Groningen. Daarnaast worden in dit voorstel niet-raadsleden als plaatsvervangend 

commissielid benoemd om namens hun raadsfractie zitting te nemen in de raadscommissie.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

9. Bespreking inzet voor zienswijze wijzigingsbesluit Groningerveld (R) 

Bespreking van de inzet voor de zienswijze op hoofdlijnen van het wijzigingsbesluit 

Groningerveld. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

10. Vaststellen laadvisie 

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland groeit gestaag en daarmee de behoefte aan 

laadinfrastructuur. De gemeente Midden-Groningen heeft een Laadvisie opgesteld en wil 

hiermee de transitie naar elektrisch vervoer voor haar inwoners mogelijk maken. 

 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

11. Interne verbouwing Sint Antonius in het kindcentrum Vosholen 

In kindcentrum Vosholen worden 2 lokalen van het Sint Antonius omgebouwd tot 3 lokalen. 

Hiermee wordt een passende oplossing geboden voor het te kort aan leslokalen. De raad 
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wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen. 

 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

12. Verordening kinderopvang op Sociale indicatie Midden-Groningen 

De gemeente Midden-Groningen heeft sinds 2018 een vangnetregeling om gezinnen tijdelijk 

financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde sociale 

of medische omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking komen voor de 

kinderopvangtoeslag. De raad wordt verzocht de aangepaste verordening vast te stellen. 

 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

13. Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie de Drevenhof in Hoogezand (R) 

De raad wordt verzocht de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

  

 (Demissionair portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

14. Sluiting 


