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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april 2022 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 
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1. Opening 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

4. Interne verbouwing Sint Antonius in het kindcentrum Vosholen 

In kindcentrum Volholen worden 2 lokalen van het Sint Antonius omgebouwd tot 3 lokalen. 

Hiermee wordt een passende oplossing geboden voor het te kort aan leslokalen. De raad wordt 

bevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt voorgesteld: 

- In te stemmen met de verbouwing van het St. Antonius in Kindcentrum Volholen. 

- het benodigde krediet van € 248.000 beschikbaar te stellen. 

- de uit de investering voortvloeiende kapitaallasten van deze verbouwing te dekken door 

een huurverhoging. 

- De begrotingswijziging 2022-012 zoals opgenomen in de financiële paragraaf vast te 

stellen. 

Conclusie: 
Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 28 april 2022. 

Toeze~~in~en: 
Wethouder Drenth zegt toe terug te komen op; 

- Een nadere onderbouwing over het "frisse scholen label", wat is de huidige situatie en 
hoe wordt het. 

- In hoeverre het label B alsnog gehaald kan worden met mogelijke vergoedingen vanuit het 
Rijk met betrekking tot ventilatie (SUVIS) 

- Inzicht in de ka itaallasten in relatie tot de huursom (meerjarig perspectief) 
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- Een inventarisatie van het aantal leerlingen per school en de benodigde ruimte te 

betrekken bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

Verordening kinderopvang op Sociale indicatie Midden-Groningen 

De gemeente Midden-Groningen heeft sinds 2018 een vangnetre~elin~ om gezinnen tijdelijk 

financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde sociale of 

medische omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De 

raad wordt verzocht de aangepaste verordening vast te stellen. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt voorgesteld: 

• De verordening Kinderopvang op sociale indicatie Midden-Groningen vast te stellen. 

Conclusie: 
Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 28 april 2022. 

Toeze~~in~: 

- Wethouder Drenth zegt toe de fractie van BBB/LMG in contact te brengen met de steller 
van het stuk om de technische vragen te beantwoorden. De uitkomst van dit gesprek zal 
gedeeld worden met de voltallige raad. 

- De wethouder zal nogmaals vragen of het aanvraagformulier wat eenvoudiger gemaakt 
kan worden. 

6. Begrotingen 2022 Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze 

gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening houden we extra toezicht op de 

schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt voorgesteld: 

• Kennis te nemen van de begrotingen 2022 van Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs. 
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• Naar aanleiding van deze begrotingen geen zienswijze in te dienen. 

Conclusie: 
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 28 april 2022. 

Het verzoek om de schoolbesturen een keer uit te nodigen om een toelichting te geven op het 
onderwijsbeleid en de financiën zal via de agendacommissie uitgezet worden. 

7. Vaststellen laadvisie 

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland groeit gestaag en daarmee de behoefte aan 

laadinfrastructuur. De gemeente Midden-Groningen heeft een Laadvisie opgesteld en wil hiermee 

de transitie naar elektrisch vervoer voor haar inwoners mogelijk maken. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

De raad wordt voorgesteld: 

• De Laadvisie gemeente Midden-Groningen vast te stellen. 

• In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 2022-013. 

Conclusie: 
Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 28 april 2022. 
De meerderheid van de fracties is het niet eens met de alinea over waterstof in de laadvisie en 
wil juist dat de gemeente hierin wel een actieve rol op zich gaat nemen. 

ToezeQ~i n~: 
De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 28 april terug te komen op de vraag waarom 
voor 2022 0,5 fte extra nodig is om de laadvisie uit te kunnen voeren. 

8. Sluiting: 21.50 uur 

gemeente 
Midden-Groningen 


