
   

   

 

   
Agenda 
Gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  30 juni 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 30 juni 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 16 juni en de besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 2 en 9 juni. 

 
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. Rekenkamerrapport jeugdzorg 

De rekenkamer Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – een 

onderzoek uitgevoerd naar het beleid met betrekking tot de Jeugdzorg in Midden-

Groningen. In het bijgevoegde rapport staan de bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen voor de raad beschreven. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Poorthuis namens de Rekenkamer en namens het college dhr. 

Offereins 

 

B. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Wedeka (Gemeenschappelijke 

Regeling van Midden-Groningen) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 en 

volgende jaren van Wedeka voor kennisgeving aan te nemen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

 

8. Voorstel wijziging fractievergoeding (R) 

Jaarlijks ontvangen de fracties een fractievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de 

positie van de gemeenteraad te versterken. De fractievoorzitters hebben verzocht om een 

notitie met een voorstel om een mogelijke uitbreiding van de vergoeding met als doel om 

de positie van de raad meer te versterken. Deze notitie is op 9 juni besproken in het 

fractievoorzittersoverleg en op basis daarvan wordt dit voorstel aan de raad ter 

besluitvorming voorgelegd.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

9. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissieleden (R) 

De raad wordt voorgesteld de voorgedragen personen als plaatsvervangend commissieleden 

te benoemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
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10. Sluiting 

 


