
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  16 april  2020 Opgesteld door: F.C. Mulder 

Locatie: Digitaal 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 23 april 2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

donderdag 16 april a.s. om 19:30 uur. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. 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: dhr. H. Haze)  (commissiegriffier: mw. Y.H. Goedhart) 

Agenda 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het helaas niet mogelijk om 
gebruik te maken van het inspreekrecht. Was u van plan om in te spreken tijdens deze 
vergadering? Mail uw bijdrage dan naar griffie@midden-groningen.nl 

 
4. Stand van zaken Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

Er is afgesproken dat de raad op meerdere momenten in het jaar wordt geïnformeerd over 
de stand van zaken in het sociaal domein. Dit is het eerste moment dat dit gebeurt en aan 
de raadscommissie wordt gevraagd of deze manier van presenteren tegemoet komt aan de 
verwachtingen van de raad.    

 
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren en dhr. Boersma) 

 
 

5. Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen: Toekomstagenda Kwaliteitssprong voor de 
regio 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
mailto:griffie@midden-groningen.nl
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In een gebied waar bewoners, bedrijven en activiteiten niet gehinderd worden door 
gemeente- en provinciegrenzen, zullen individuele overheden gezamenlijk moeten 
handelen. In de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt ingegaan op het 
unieke karakter van de regio en wordt, na een kort historisch overzicht, een algemene 
schets gegeven van waar de regio en de regionale samenwerking op dit moment staat. 

 
(Portefeuillehouder: Dhr. Borg) 

 
6. Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen 

Sinds 2019 vormt het Lokaal Plan van Aanpak de basis voor het versterkingsprogramma per 
gemeente. Er wordt jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeente. In 
het Lokaal Plan van Aanpak 2020 is opgenomen hoe we de schaarse capaciteit voor opname 
en beoordeling van gebouwen willen inzetten in onze gemeente in 2020.  

 
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 
7. Sluiting 


