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Onderwerp: sturing wethouders bij projecten met een complex karakter (project-wethouder) 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In het Collegeprogramma staat dat het College een gedreven team is, die elkaar uitdaagt, elkaar 
aanspreekt, over de eigen portefeuilles heen kijkt en gerichte sturing geeft. 
 
Op basis hiervan constateren wij dat er op dit moment een tweetal expliciet genoemde 
onderwerpen in het Collegeprogramma staan die vragen om een meer directe aansturing. Het gaat 
hier om portefeuilles-overstijgende projecten die noodzaken dat de aansturing en 
verantwoordelijkheid bij 1 portefeuillehouder worden neergelegd. 
 
Het betreft de projecten: 
-het hart van Muntendam, inclusief huisvesting kindcentrum1 

- integraal plan Zuidlaardermeer (waar in het College-programma nog wordt gesproken over de 
Leine en omgeving). 
 
Beide vraagstukken worden projectmatig opgepakt. Dit houdt onder andere in dat een stuurgroep en 
een (ambtelijke) werkgroep worden samengesteld en dat op basis van een projectopdracht wordt 
gewerkt. De stuurgroep komt onder leiding van de projectwethouder te staan met daarin ook de 
inbreng van andere (betrokken) portefeuillehouders. 
 
Mede om tegemoet te komen aan de maatschappelijke impact van deze projecten, de signalen die 
uit de samenleving komen, gehoord de zorgen uit uw Raad hebben wij besloten om: 

 
1 na instemming locatie kindcentrum valt dit onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder onderwijs en behoort 
het niet meer tot het project  
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- Wethouder Drenth aan te wijzen als project-wethouder Hart van Muntendam 
- Wethouder Offereins aan te wijzen als project-wethouder Integraalplan Zuidlaardermeer 
 
Dit betekent ook dat wij bij het (her)schrijven van doel en uitgangspunten van genoemde projecten 
inzichtelijk maken waar er mogelijk herijking moet plaatsvinden, inclusief tijdspad, van eerder 
ingenomen standpunten. Wij betrekken uw Raad graag bij deze exercitie.  
 
Als gevolg van deze aanwijzingen hebben wij ten behoeve van een evenwichtige verdeling van taken 
besloten om wethouder Ploeger aan te wijzen als dorps-/wijkwethouder voor de volgende wijken: 
Noorderpark, Westerpark, Oosterpark, Zuiderpark, Margrietpark, Boswijk, Sappemeer Noordoost en 
Compagniesterpark. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn T. van de Poel 
Burgemeester Loco gemeentesecretaris 

 
 
 


