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Datum:  14  februari  2019 Opgesteld door: F.A.P. Grit 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren  Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 19:30 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 februari2019 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen 

op donderdag 14  februari  a.s. om 19.30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De 

voorlopige agenda  treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking 

hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/. 

(voorzitter: M.W. van der Meijden)  griffier: F.A.P. Grit 

 

Agenda 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid gemeente             

Midden-Groningen 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert 

de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien 

van het gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. 

De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en 

aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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5. Vaststellen woonvisie en prestatiekader RWLP (Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan) 
De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een nieuwe woonvisie nodig. Dat is wettelijk 
verplicht voor onze relatie met de woningcorporaties en voor prestatieafspraken tussen 
deze partijen en onze gemeente. De woonvisie is met intensieve inbreng van inwoners en 
organisaties gemaakt. De raad stelt op basis van haar bevoegdheid de woonvisie vast, 
samen met het Prestatiekader RWLP van de regio Oost-Groningen voor de voormalige 
gemeente Menterwolde. De raad stelt daarmee de doelen vast en de kaders waarbinnen het 
college samen met maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties, de woonvisie 
kunnen uitwerken in programma’s en projecten. 

(Portefeuillehouder: mevr. Woortman) 

 
6. Vaststellen Svn-verordeningen (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) 

De gemeente wil haar inwoners een financieel instrument bieden voor particuliere 
woningen. SVn-leningen kunnen benut worden voor het kopen, verduurzamen en 
verbeteren van woningen door particulieren. Met de Starterslening lenen particuliere 
eigenaren op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor zij hun woning toch 
kunnen kopen. Met de Stimuleringslening krijgen eigenaren een mogelijkheid om 
bouwkundige maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen te treffen voor noodzakelijk 
particulier woningonderhoud, woning- en comfortverbetering binnen en om de eigen 
woning. Daarbij is asbestsanering ook inbegrepen. Ditzelfde kan ook door de eigenaar 
bereikt worden met de Verzilverlening, waarbij zij gebruik maken van een hypothecaire 
financiering. 
 
(Portefeuillehouder: mevr. Woortman) 
 

7. Sluiting 


