
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  18 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 18 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: T. van der Veen)    (commissiegriffier: Y.H. Goedhart)  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Huisvesting Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) 

De huisvesting van BWRI, uitvoerder van de Participatiewet in Midden-Groningen, voldoet 

niet. Ten eerste is BWRI verdeeld over 3 gebouwen. Dit belemmert de dienstverlening aan 

onze inwoners. Een tweede probleem is dat de 3 gebouwen sterk verouderd zijn. Het 

college heeft Bureau abcnova gevraagd om een aantal huisvestingsmogelijkheden voor 

BWRI te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat nieuwbouw het meest passend is voor 

BWRI. De jaarlijkse huisvestingskosten zijn met nieuwbouw lager dan met het renoveren 

van de 3 huidige panden. Het college heeft vervolgens onderzoek gedaan naar een goede 

locatie voor de nieuwbouw. De locatie aan de Molenraai is het meest geschikt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Gezondheidsbeleid 2021-2025 

De gemeenteraad besluit over het vaststellen van de beleidsnotitie Gezondheid 2021 – 

2025. Hierin worden de kaders en doelstellingen omschreven die vanaf de datum van 

vaststelling voor Midden-Groningen gelden. Bij het schrijven van de notitie is er gedurende 

het hele proces met belanghebbenden over de inhoud afgestemd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

 

6. Vaststellen Lokaal Preventieakkoord Midden-Groningen 

Samen met inwoners van de gemeente en lokale partijen worden de komende jaren binnen 

het Lokaal Preventieakkoord aanvullende afspraken op ons reguliere gezondheidsbeleid 

gemaakt om problematisch alcohol- en middelen gebruik, roken en overgewicht in onze 

gemeente terug te dringen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

 

7. Sluiting 


