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Nr. Verslaglegging raadscommissie 3 oktober 2019 (commissiekamer) 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De voorzitter stelt voor om het agendapunt 6 

(detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda) te behandelen na agendapunt 4 (hamerstukken). De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

De heren Van Rotterdam en Storteboom spreken in bij het agendapunt detailhandelsvisie en 

uitvoeringsagenda. 

q, Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

A. Heffingsverordeningen 2020 

Op 7 november heeft de raad de programmabegroting vastgesteld. Daarin zijn de begrote 

belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 opgenomen. De belastingverordeningen moeten 

worden vastgesteld om deze belastingopbrengsten te kunnen realiseren. Het gaat om 

verordeningen voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, lijkverzorgingsrechten, 

toeristenbelasting, leges, marktgelden en liggelden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

B. Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien 

van het verwerken van persoonsgegevens. De raad stelt op grond van de AVG de heer E. Beverino 

aan als functionaris gegevensbescherming voor de raad en de rekenkamercommissie Midden-
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Groningen en meldt de functionaris gegevensbescherming aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

C. Gedragscode Privacy en publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft een gedragscode opgesteld in het belang van bestuurlijke transparantie 

en de gedachte dat de overheid meer inzicht geeft in het functioneren. De actieve 

openbaarmakings-verplichting voor overheden is geregeld in de Wet openbaarheid bestuur (Wob) 

In deze code wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de 

privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Conclusie:

Alle stukken bij agendapunt (4 a, 4b, en 4c) gaan als hamerstukken door naar de raadsvergadering 

van 19 december 2019. 

Harmonisatie verordeningen burgerinitiatief en referendumverordening 

De raad is bevoegd voor de gemeente Midden-Groningen diverse verordeningen op te stellen. 

Twee jaar na de herindeling zullen de verordeningen uit de voormalige gemeenten van 

rechtswege vervallen ingaande 01-01-2020. De referendumverordening en de verordening 

burgerinitiatief uit de voormalige gemeenten zijn gebaseerd op oude wet- en regelgeving en 

passen niet bij de huidige praktijk. Aangezien pas in 2020 actuele informatie beschikbaar komt 

wordt voorgesteld om dan in de raad een bespreekstuk voor te leggen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Tijdens de beraadslagingen bleek dat twee fracties (Christenunie en SP) graag de verordeningen 

van Hoogezand-Sappemeer hadden willen behouden. Beide fracties hebben echter aangegeven 

dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat dit stuk als hamerstuk doorgaat, mits dit onderwerp in 

2020 voortvarend wordt opgepakt. 
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Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 19 december 2019. 

6, Detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen 

Detailhandel is een belangrijke sector voor de gemeente Midden-Groningen. Het is belangrijk om 
de detailhandel ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Daarom is, in overleg met 

ondernemers en vastgoedeigenaren, een detailhandelsvisie met uitvoeringsagenda voor Midden-
Groningen opgesteld. 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

De heren Van Rotterdam en Storteboom spreken in bij het agendapunt detailhandelsvisie en 

uitvoeringsagenda. De inspraakreacties zijn te lezen via volgende link: 
https: / /bestuur.midden-QroninQen. nl/Ver~aderin~en/Raadscommissie/2019/03-december/ 19:31 

De heer Storteboom biedt aan het eind van zijn inspraakreactie een petitie aan. De petitie zal 
worden doorgeleid naar de Raad. 

Conclusie: 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt op verzoek van alle aanwezige fracties als 

bespreekstuk door gaat naar de raadsvergadering van 19 december 2019. In de raadsvergadering 

zal gesproken worden over de vraag of het wenselijkheid is dat een pand al na één jaar leegstand 

de bestemming detailhandel verliest. In petitie aangeboden door de heer Storteboom wordt 
hieraan gerefereerd. Daarnaast is de vraag of het MFC in Siddeburen wel juist afgebeeld staat in 
de afbeelding 4.5 op pagina 31 ook een reden om het onderwerp als bespreekpunt te agenderen. 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:24 uur 
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