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Datum:  2 februari 2023 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 2 februari 2023 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 19 januari 2023 en de besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 22 december 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/
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. Bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022 

TenneT gaat over tot verdere uitbreiding van het transformatorstation in Meeden. De snelle 

groei van het elektriciteitsaanbod en de verwachte toename van de vraag noodzaakt tot 

het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland. Met de toepassing van de 

coördinatieregeling werd voor dit project een bestemmingsplan en een uitgebreide 

omgevingsvergunning voorbereid en bekendgemaakt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

B. Kredietaanvraag (Nationaal Programma Groningen) NPG Sociale Veerkracht fase II 

Het projectvoorstel Sociale Veerkracht is door de beoordelingscommissie en het bestuur 

van het NPG geheel positief beoordeeld. Het project richt zich op de groep inwoners met 

complexe en langdurige problematiek op meerdere gebieden: armoede en schulden, 

opvoedproblemen, psychosociale problemen, overlast. Binnen het project gaan betrokken 

inwoners zelf hun plannen maken en oplossingen bedenken. Dit moet leiden tot een 

substantiële aanpassing van de professionele inzet. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

C. Algemene begrotingswijziging 2023-102 Programmabegroting 2023 

Diverse besluiten leiden tot mutaties tussen programma’s van de programmabegroting 

2023. Deze mutaties moeten worden vastgelegd in de financiële administratie waarvoor in 

de financiële paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging is opgenomen. De mutaties 

zijn programma overschrijdend en worden daarom aan de raad voorgelegd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

8. Locatiekeuze kindcentrum Muntendam 

Op verzoek van het college van Midden-Groningen heeft de projectgroep onderzoek gedaan 

naar de meningen van belanghebbenden wat de beste locatie voor het kindcentrum in 

Muntendam is. Hieruit blijkt dat de betrokkenen positief zijn over de komst van een 
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kindcentrum op Ruitershorn. De keuze om een toekomstig kindcentrum op de locatie 

Ruitershorn te realiseren wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 

9. Begrotingswijziging krediet deelname aan LEADER + 2023-2027 (R) 

Het college wil graag met het hele grondgebied van Midden-Groningen meedoen aan de 

nieuwe LEADER+ regeling. Iedere euro die de gemeente daarin investeert leidt tot ruim 3 

euro aan subsidie en ruim 20 euro aan investeringen in projecten. Dat komt omdat ook de 

EU en de Provincie meedoen. De aanvragende partij krijgt maximaal 40 % subsidie voor het 

project. De nieuwe regeling duurt vijf jaar van 2023 tot en met 2027. De subsidie is voor 

initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Het gaat vooral om drie soorten 

initiatieven; Economie & toerisme, sociale cohesie & gezondheid (sport) en tenslotte steun 

aan projecten om doelen te halen voor klimaat, milieu, biodiversiteit en landschap. Het 

college heeft 11 oktober besloten om in principe mee te doen. Daarom vraagt het college 

aan de gemeenteraad om in te stemmen met een begrotingswijziging, zodat er jaarlijks  

€ 240.000,- extra in het LEADER+ programma geïnvesteerd kan worden. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Hoesen-Spithorst) 

 

10. Benoeming leden vertrouwenscommissie (R) 

Er is een vertrouwenscommissie vanuit de raad die een taak heeft bij een benoeming van 

de burgemeester, een herbenoeming van de burgemeester en het jaarlijks voeren van een 

klankbordbesprek met de burgemeester. Als gevolg van de verkiezingen in maart 2022 

moeten hierin nieuwe raadsleden worden benoemd, daarom wordt dit voorstel aan de raad 

voorgelegd.    

 

(Portefeuillehouder: dhr. Flederus) 

 

11. Sluiting 


