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1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

De heren Rolf Mulder en Leon Peters (Mc Donalds) hebben aangeheven te willen inspreken bij het 

agendapunt 6. 

q. Rapport Rekenkamercommissie Onroerendezaakbelasting 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende 

en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit 

naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft een quickscan met een beknopte 

onderzoeksvraag uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek 

voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden 

aangeboden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt gevraagd om: 

1. Kennis te nemen van de brief inzake het Quick Scan onderzoek naar de uitvoering van de Wet 
WOZ (onroerende zaakbelasting)door de rekenkamercommissie Midden-Groningen en de 
daarin opgenomen conclusies en bevindingen. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen uit de aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie, 
het college op te dragen deze uit te voeren en de raad hierover op de hoogte te houden. 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020. 

ToezeQ~in~en: 
De heer Poorthuis zegt naar aanleiding van een vraag van de heer Bos (GL) toe om de 
kwantiteit van het aantal bezwaren toe te zenden zoals in Midden-Groningen door 
zogenoemde no cure no pay bedrijven is ingediend. 

5. RKC (Rekenkamercommissie) onderzoek kostendekking rioolheffing 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende 
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en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit 

naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft een quickscan met een beknopte 

onderzoeksvraag uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek 

voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden 

aangeboden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt gevraagd om: 

1. Kennis te nemen van de brief inzake het Quick Scan onderzoek naar de kostendekking van 

de rioolheffing door de rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen 
conclusies en bevindingen. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen uit de aanbiedingsbrief van de 
Rekenkamercommissie, het college op te draden deze uit te voeren en de raad hierover 
op de hoogte te houden. 

Conclusie:

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020. 

ToezeQQin~en: 

- Wethouder Drenth zegt toe de afvalwaterplanning ter inzage te legen. 

- Wethouder Drenth zal schriftelijk terugkomen op de vraag van de heer Fennis D66 hoe om 
te gaan met de te verwachten grotere hoeveelheid hemelwater als gevolg van de 
klimaatverandering. 

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan Kolham 

McDonald's wil een restaurant met McCafé en bijbehorende voorzieningen exploiteren op het 

Bedrijvenpark Rengers in Kolham. Op het zuidelijke deel van de kavel is een tankstation 

geprojecteerd. Beide functies zijn in strijd met de planregels van het geldende bestemmingsplan. 

Om deze functies wel mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase doorlopen en wordt nu met 

inachtneming van de ingediende zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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De raad wordt gevraagd om: 

1. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 
2. het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Renpers, A.B. Nobellaan" als vervat in het 

GMLbestand NL.IMR0.1952.bpkolabnobellaan-va01, gewijzigd vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

"Bedrijvenpark Renpers, A.B. Nobellaan" betrekking heeft; 
4. Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen verzoeken het plan vervroegd ter inzage 

te leggen. 

Conclusie:

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020, dit 

gelet op het aantal vragen en opmerkingen. 

De volgende onderwerpen zijn nog onderwerp van de beraadslagingen: 

- Hoort er detailhandel op het industrieterrein? 

Is het mogelijk de reclamezuil te verplaatsen om zo de overlast te beperken? 

Het werkgelegenheidsaspect. 

Toeze~~in~: 

De wethouder Boersma zegt toe een bemiddelende rol tussen de inwoners en McDonalds 

te willen vervullen, ook in een eventuele planschade procedure. 

- Wethouder Boersma zegt op vragen van de heer Brinkhorst (D66) toe in gesprek te gaan 

met AVZA en Holthausen over kansen voor een waterstofpunt. 

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen 

De Omgevingsdienst Groningen is in 2013 opgericht als een gemeenschappelijke regeling van de 

Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Door een algemene wijziging in arbeidsrecht 

voor ambtenaren is het vereist dat de huidige gemeenschappelijke regeling hierop wordt 

aangepast. Alvorens het college van burgemeester en wethouders de gemeenschappelijke 

regeling kan wijzigen moet hiervoor toestemming aan de gemeenteraad worden gevraagd. 

Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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De raad wordt gevraagd om: 

het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het sluiten van de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen. 

Conclusie:

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 27 februari 2020. 

Sluiting. 
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