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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
• Dhr. De Bij heeft zich gemeld als inspreker bij punt 4 Bespreking Eindverslag inspraak
concept-beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning.
• Bij punt 4 is ook een schriftelijke inspraakreactie ingediend door dhr. Berg, deze bijdrage
is bij de stukken gevoegd.
• Verder is er bij punt 4 een schriftelijke inspraakreactie ontvangen namens de
belangengroep bewoners/huurders De Leine, van mw. Sonja de Vries en mw. Ylona de
Bruin, deze bijdrage is ook aan de stukken toegevoegd.
• Bij punt 4 is ook een schriftelijke bijdrage ingediend door mw. Van Hogen, deze bijdrage
is eveneens aan de stukken toegevoegd.

q,

Bespreking Eindverslag inspraak concept-beleidsregel Handhavend optreden tegen
onrechtmatige bewoning recreatieverblijven
De raad heeft het eindverslag van de inspraak over de concept-beleidsregel Handhavend optreden
tegen onrechtmatige bewoning recreatieverblijven met bijlagen ontvangen. Na de consultatie van
de raadscommissie over het resultaat van de inspraak neemt het college als bevoegd
bestuursorgaan op 25 mei 2021 een besluit over de vaststelling van de beleidsregel, waarbij wordt
gestreefd naar inwerkingtreding op 1 juni 2021.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
De raadscommissie wordt geconsulteerd over het resultaat van de inspraakprocedure voordat het
college hierover als bevoegd gezag een besluit neemt.
Dhr. De Bij spreekt in bij dit punt.
Conclusie
Dit punt gaat niet door naar de raad.
Na deze consultatie in de raadscommissie over het resultaat van de inspraak neemt het college
als bevoegd bestuursorgaan op 25 mei 2021 een besluit over de vaststelling van de beleidsregel.
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Toeze~~inQen:
• Wethouder Boersma zegt toe dat hij de raad schriftelijk zal informeren over de
mogelijkheden om loting toe te passen bij uitvoering van de handhaving.
• Wethouder Boersma zal de beantwoording van de eerdere vragen van de VVD laten
uitzoeken en komt daar schriftelijk op terug.
• Wethouder Boersma zegt toe dat wanneer er nav de evaluatie wijzigingen in het beleid
plaatsvinden, deze wijzigingen worden gecommuniceerd met de raad. Wanneer er echt
grote wijzigingen zijn dan wordt dit geagendeerd in de raadscommissie.
• Wethouder Boersma zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de
collegebespreking over de vaststelling van de beleidsregel.
5.

Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024
In het meerjarige IVB 2021-2024 zijn de prioriteiten opgenomen voor het veiligheidsbeleid van de
gemeente Midden-Groningen. In het IVB zijn de doelen en activiteiten opgenomen waar de
gemeente de komende 4 jaren aan wil werken. Inwoners en de bij veiligheid betrokken partijen
zijn bij het proces van totstandkoming betrokken.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
De raad wordt voorgesteld:
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 gemeente Midden-Groningen (hierna genoemd: IVB)
vast te stellen.
Conclusie•
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 3 juni 2021.
Toeze~~in~en:
• De portefeuillehouder zegt toe dat er na de zomer een raadsbrief komt over de aanpak
van witte vlekken (bluswatervoorziening); dat is gerelateerd aan de aanrijtijden van de
brandweer.
• De portefeuillehouder zegt toe dat erin het najaar een beleidsnota komt over
ondermijning.
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Rechtmatigheidsverantwoording college
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Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het
afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De
accountant controleert en geeft alleen een verklaring af bij het getrouwe beeld van de
jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de notitie echtmatigheidsverantwoording (zie bijlage 2);
2. In te stemmen om voor 2021 de verantwoordingsgrens voor rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden op 3% van de totale lasten (inclusief toevoeging aan reserves) te leggen;
3. In te stemmen met het periodiek informeren over de financiële rechtmatigheid, volgens
de uitgangspunten van de Financiële Verordening gemeente Midden-Groningen 2020 en
verder zoveel mogelijk bij bestaande rapportagelijnen;
4. Wanneer de wetswijziging per januari 2021 in werking treedt, bovenstaande besluiten
inzake de rechtmatigheidsverantwoording, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021
van toepassing te laten zijn;
5. In te stemmen om in 2023 de nieuwe ontwikkelingen en de hierin gemaakte keuzes te
evalueren.
Conclusie•
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 3 juni 2021.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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