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Datum:  11 november 2021 Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

Locatie: Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur 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 25 november 2021 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 11 november a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur, 

Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op 

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

 (voorzitter: M.W. van der Meijden)   (commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma)

  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Vaststellen Transitievisie Warmte 

De gemeente Midden-Groningen heeft een Transitievisie Warmte opgesteld. In deze visie 

worden de eerste stappen beschreven op weg naar een aardgasvrij gebouwde omgeving in 

2050. Nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld zal met meer concrete planuitwerking 

op wijkniveau worden gestart.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

5. Betrokkenheid Midden-Groningen bestuurders bij besluitvorming Gaswinning zoals in 

publiciteit gekomen middels steunbrief gedeputeerde op verzoek van minister Blok 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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Naar aanleiding van de publiciteit in het Dagblad van het Noorden en RTV Noord op 4 

november rond de steunbrief van de gedeputeerde op verzoek van minister Blok, wil de 

raad helderheid over de verantwoordelijkheid van de bestuurders van Midden-Groningen bij 

de regionale besluitvorming over de gaswinning en de gevolgen daarvan. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
 

6. Uitvoering Wet Inburgering  

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering waarbij gemeenten de regie krijgen 

over de uitvoering van de nieuwe wet. Zij krijgen de taak om inburgeraars te ondersteunen 

tijdens hun inburgering en te zorgen voor een passend aanbod. De uitvoering van de nieuwe 

taken vindt plaats binnen het budget dat het rijk verstrekt. De raad wordt gevraagd om dit 

budget beschikbaar te stellen. De raad wordt tevens gevraagd om een aangepaste 

Afstemmingsverordening voor de Participatiewet, IOAW (Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

7. Jaarverslagen 2020 Scholengroep OPRON en Stichting Ultiem onderwijs 

De raad heeft een toezichtrol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. Vanuit die 

verantwoordelijkheid heeft de raad kennisgenomen van de jaarverslagen openbaar primair 

onderwijs over 2020. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

8. Sluiting 


