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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 september 2019 
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1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

4. Voorstel tot het instemmen met de lijst van Hamerstukken: 

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

A. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Midden-Groningen 2019 

Met de vorming van de gemeente Midden-Groningen is het nodig de regels rond 

het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen opnieuw vast te stellen. De 

beheersverordeningen van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 

Menterwolde en Slochteren vervallen met ingang van 2020. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

B. Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Midden-Groningen 2019 

Deze verordening regelt de werkzaamheden in en op de ondergrind die het 

gevolg zijn van het leggen, onderhouden en opruimen van kabels en leidingen. 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de aanleg van waterleiding of glasvezel. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

C. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht gemeente Midden-Groningen 2019 

Op grond van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn 

gemeenten verplicht om een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht 

en handhaving vast te stellen. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
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Slochteren en Menterwolde hadden deze verordening al vastgesteld 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

D. Verordening vestigen uitsluitend recht collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering 

De gemeente Midden-Groningen biedt samen met Menzis een collectieve 

aanvullende ziektekostenverzekering aan voor mensen met een laag inkomen 

(CAZ). Menzis is de enige zorgverzekeraar die dit in onze regio doet. Er zijn 

Europese regels voor aanbesteding van diensten. Daarom moeten we in principe 

de CAZ aanbesteden. Omdat Menzis de enige aanbieder is, heeft dat niet veel zin. 

Daarom vestigen we een uitsluitend recht ten gunste van Menzis. Dit betekent dat 

Menzis als enige zorgverzekeraar in de gemeente Midden-Groningen een CAZ kan 

aanbieden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

Cnnclusie~ 

• Punt A (Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Midden-Groningen 2019) gaat 

als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019: 

• De punten B, C en D gaan als hamerstuk ter vaststelling door naar de raadsvergadering 

van 19 september 2019. 

5. ~ Beleidsplan groen 2020-2024 

Met de harmonisering van het groenbeleid uit de voorgaande gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 

Menterwolde en Slochteren in de Beleidsnota Openbaar Groen 2020-2024 wordt ruimte geboden 

aan initiatieven voor bewoner samenwerking, komt de nadruk te liggen op het leveren van 

maatwerk per dorp-wijk-buurt en wordt (pro)actief ingespeeld om maatschappelijke en 

natuurlijke ontwikkeling. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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Conclusie:

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

6. Nota duurzaam grondbeleid 2019-2024 

De wijze waarop de gemeente haar doelstellingen op het beleidsterrein van wonen, economie, 

openbare ruimte, klimaat, recreatie en toerisme, milieu, leefbaarheid en duurzaamheid kan 

realiseren hangt samen met het gewenste grondgebruik. In de nota duurzaam grondbeleid wordt 

aangegeven welk grondbeleid toegepast moet worden, gegeven de specifieke situatie. Verder 

gaat de nota in op het prijsbeleid van de gemeente als zij zelf gronden uitgeeft. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Toezeggingen: 
De wethouder zegt toe dat wanneer GroenLinks de 5 vraagpunten met betrekking tot de relatie 
met de omgevingswet schriftelijk via de griffie aanlevert, deze vragen schriftelijk worden 
beantwoord voor de raadsvergadering van 19 september. 

Conclusie:

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 

7, Sluiting. 
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