
 

Motie 023. Betrokkenheid 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021 

 

Constaterende dat: 

- Bij raadsvoorstellen onder het hoofdstuk communicatie voornamelijk aandacht is voor het zenden 
van informatie, 
- er veelal een strekking bij het hoofdstuk communicatie wordt geschreven dat na vaststelling van 
het voorstel de communicatie op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt (zenden), 
- het ophalen van aangereikte informatie vanuit de inwoner en ondernemer en het vragen naar 
informatie minstens zo belangrijk is. 
 
- Bij het majeure project het scholenprogramma zenden van informatie heel erg goed gaat door 
middel van de regelmatig verzonden nieuwsbrieven en dat dit bij andere majeure projecten zoals de 
RES en NPG en andere toekomstige projecten ook zeer wenselijk is, 
- de gemeenteraad reeds in 2019 met een ruime meerderheid een motie heeft aangenomen om 
meerdere bijeenkomsten voor inwoners te organiseren met betrekking tot de RES en dat wij helaas 
constateren dat deze ruim gedragen motie door het college niet uitgevoerd is, 
- betrokkenheid van de inwoners en ondernemers bij de besteding van de NPG gelden om een plus op 
de leefbaarheid te kunnen zetten zowel vooraf (planvorming) als achteraf (uitvoering) noodzakelijk 
is. 
 
- Er uit de Quick Scan Lokale Democratie zeer bruikbare informatie gehaald kan worden over de 
betrokkenheid van onze inwoners, 
- de Quick Scan een duidelijk verschil laat zien in de perceptie van college en inwoners betreffende 
betrokkenheid zoals bevragen en informatie ontvangen, 
- de Quick Scan een duidelijk verschil laat zien in de beleving van college en inwoners betreffende 
de duidelijkheid van het zenden van informatie vanuit het college naar de inwoners, 
- de antwoorden op de open vragen zeer veel aandacht verdienen. 
 
- De gemeenteraad in haar vergadering zeer regelmatig wordt geconfronteerd met ontevreden 
burgers over betrokkenheid van de burgers in meest brede uitleg van het woord (bevragen, 
informeren en aangereikte informatie gebruiken) 

 
 
Overwegende dat: 

- in de gemeente Midden-Groningen een goed samenspel tussen de gemeente en haar inwoners en 
ondernemers van wezenlijk belang is voor een goede lokale democratie, 
- het meer en meer belangrijk wordt om goed samen te werken met inwoners en ondernemers in de 
gemeente, 
- het Kompas aangeeft dat we een gemeente willen zijn waar iedereen heel goed kan wonen, leven, 
ondernemen en werken, 
- het Kompas de richting beschrijft waarin onze gemeente zich wil gaan ontwikkelen, 
- het Kompas de titel “Samen kom je verder” draagt onder het motto ‘alleen ga je sneller, maar 
samen kom je verder’ 
- wij hiermee iedereen in onze gemeente uitnodigen om mee te doen en betrokkenheid van onze 
inwoners en ondernemers hoog in het vaandel hebben staan, 
- onder betrokkenheid zowel van binnen naar buiten informeren als van buiten naar binnen 
informatie ontvangen en actief bevragen betekend. 



 

 
 
De gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, in vergadering bijeen op donderdag 8 juli 
2021, verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders: 

- Meer aandacht te besteden aan de betrokkenheid van onze burgers en ondernemers in Midden-

Groningen in meest brede uitleg van het woord,  
- zowel informeren over besluiten en majeure projecten als het actief bevragen en het verwerken 
van ontvangen informatie, 
- bij majeure projecten een communicatieplan op te stellen met zowel communicatie van binnen 
naar buiten als van buiten naar binnen, 
- bij raadsvoorstellen onder het hoofdstuk communicatie zowel de communicatie van binnen naar 
buiten als van buiten naar binnen te beschrijven, 
- deze motie vanaf morgen tot uitvoer te brengen. 

  

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie(s):  

LPMG,  

Patricia Nieland-Kampen 

 

 

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 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. 


