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Je raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 september 2021 

derwerp: Voortgang Lokaal Plan Van Aanpak (LPVA). 

Constaterend dat: 

- Het LPVA dient als inbreng in het overkoepelende proces van de NCG om tot een 
MeerJarenVersterkingsP/an (MJVP) te komen 

- Dat MJVP proces niet vertraagd moet worden 

- Dat het LPVA is beperkt tot planning en prioritering van de versterkingswerkzaamheden en dat die 
pas goed beoordeeld kunnen worden in de context van het MJVP, onder meer door het daarin te 
verwachten NCG-advies over de plannen en prioriteiten van alle gemeenten. 

- Dat het LPVA nog onvoldoende is onderbouwd en uitgewerkt om goed beoordeeld te kunnen worden 
door bewoners 

Verzoekt het College: 

- Het LPVA in te brengen in het MJVP-proces van de NCG en de definitieve beoordeling terug te 
brengen in een Raadvergadering op het moment dat ook het MJVP beschikbaar is. 

- De tijd tot aan dat moment te benutten om het LPVA als communicatie/informatie-middel te 
verbeteren zodat de bewoners (en de Raad) de uitgangspositie en het perspectief van de bewoners 
beter kunnen beoordelen. 

gaat over tot de orde van de dag. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2021 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


