
   

   

 

   
Agenda 
Gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  29 september 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 29 september 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 raadscommissie 15 september en de besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 14 juli. 

 
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. Wijziging legesverordening 

De raad van de gemeente Midden-Groningen past de vrijstellingsbepaling in de 

legesverordening aan. De vrijstelling gold al voor eigenaren van monumenten en 

karakteristieke panden, maar is nu ook van toepassing op panden in een beschermd 

dorpsgezicht.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

8. Jaarstukken en begroting Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en 

Zuidoost-Groningen (SOZOG) 

De raad wordt voorgesteld de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen en geen 

zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Nieland-Kampen) 

 

9. Verzelfstandiging en nieuwbouw kleedaccommodatie HS88 

Voetbalvereniging HS88 maakt gebruik van een kleedaccommodatie op het sportpark de 

Kalkwijck in Hoogezand. Deze kleedaccommodatie is in een zeer slechte staat van 

onderhoud geraakt en onveilig. Vanuit haar rol als eigenaar is de gemeente 

verantwoordelijk voor het gebouw en nieuwbouw.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Hoesen-Spithorst) 

 

 

10. Stelpost uitwerking raadswerkprogramma (R) 

Voor de uitwerking van het raadswerkprogramma gedurende 2022 tot en met 2025 wordt de 

raad verzocht jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 500.000. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

11. Benoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON 2022 (R) 
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De raad wordt gevraagd 2 nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON 

te benoemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

12. Sluiting 

 


