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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2020
De raad van de gemeente Midden-Groningen
A. Hoogendoorn
Voorzitter

F.M. Bouwman
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1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

q.

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De gemeenteraad stelt een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vast. De huidige APV geldt
vanaf 1 januari 2018. De APV is op een aantal punten aangepast. Een aantal bepalingen is
verduidelijkt of aangescherpt en er zijn aanpassingen bedaan naar aanleiding van nieuwe
wetgeving. Er is ook een aantal meer fundamentele aanpassingen gedaan zoals het opnemen van
een lachgasverbod en een verbod tot het vervoeren van brandbaar materiaal met oud en nieuw.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
De raad wordt gevraagd om:
Q
•

De Algemene Plaatselijke Verordening Midden -Groningen 2020 vast te stellen
De Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2018 in te trekken.

Conclusie:
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020, dit
belet op het aantal vragen en opmerkingen.
ToezeQ~in~en:
- De portefeuillehouder zegt toe te onderzoeken of gemeenten bevoegd zijn regulerend op
te treden ten aanzien van particulier/ bedrijfsmatig cameratoezicht. Kan de gemeente
bedrijven verplichten cameratoezicht bij de gemeente te melden en kan de gemeente
gezichtsherkenning verbieden?
- De portefeuillehouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de gemeente in
de APV vanuit geluidshinder regulerend kan optreden ten aanzien van versterkte
gebedsoproepen van religieuze gebouwen.

gemeente
Midden-Groningen

5.

Pagina:

4 van 5

Datum:

11 februari 2020

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

Harmonisatie inkoop- en contractmanagementbeleid Midden-Groningen 2020-2023
In verband met de harmonisatie van de `Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017 - 2020
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde' en de professionalisering van de inkoop- en
contractmanagementfunctie zoals verwoord in de visie `Inkopen doe je met elkaar' is een nieuw
beleid noodzakelijk geworden.
De raad wordt gevraagd om:
•

Te besluiten tot het vaststellen van het `Inkoop- en contractmanagementbeleid 2020 - 2023
gemeente Midden-Groningen'.

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020, dit
naar aanleiding van de technische vragen van de WD en het enigszins gewijzigde voorstel.

6,

Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen
In de begroting en jaarrekening staat een jaarlijkse terugkerende paragraaf Risicomanagement en
Weerstandsvermogen. Deze kadernota beoogt dit meer te structuren om zo te komen tot
integraal risicomanagement. Dit heeft tot doel om op gestructureerde wijze de risico's in beeld
krijgen die van invloed zijn op het behalen van doelen. Specifiek voor de financiële (rest)risico's
wordt het weerstandsvermogen berekend en worden buffers gevormd. Deze buffers voorkomen
dat de gemeente in financiële problemen komt als de financiële (rest)risico's zich daadwerkelijke
voordoen.
De raad wordt gevraagd om:
~3

Vast te stellen de kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020-2023

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
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Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020.
ToezeQQinQ:
De wethouder zegt toe voor het einde van het jaar te komen met een pilot voor een dashboard op
een bepaald beleidsterrein, dit in afstemming met de auditcommissie.
7.

Voornemen tot aankoop grond ter afronding bedrijventerrein Gouden Drie
De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond ter
afronding van het bedrijventerrein De gouden Driehoek. Deze bronden worden door de gemeente
overgedragen aan de ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek.
De raad wordt bevraagd om;
Q
•

Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen om een perceel van 5,34 ha
grond aan te kopen ter afronding van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek.
Het nadelig effect van € 174.000 te dekken uit de algemene reserve en de hierna opgenomen
begrotingswijziging 2020-004 vast te stellen.

(Portefeuillehouder: dhr. Borg)
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020.
8

Sluiting.
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