
Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand

IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48 

Tel.nr: (0598)-373737 

www.midden-groningen.nl

Medezeggenschapraad OBS Menterhorn 

Medezeggenschapsraad CBS de Parel 

Team Economie en Projectmatige Ontwikkeling

Datum: 27 oktober 2022 Verzenddatum: 27 oktober 2022

Uw kenmerk: 972938

Behandeld door: Jolien Stokroos Mailadres: Jolien.stokroos@midden-groningen.nl

Bijlage(n):

Onderwerp: Kindcentrum in Muntendam

Geachte leden van de Medenzeggenschapsraden, 

Op 28 september 2022 heeft u het college van de gemeente Midden-Groningen een brief gestuurd 

waarbij u uw zorgen uitspreekt over de realisatie van het Kindcentrum in Muntendam. 

U geeft in uw brief aan dat u zich de hekkensluiter van het Scholenprogramma voelt en u geeft per 

school duidelijk het belang aan van een gezamenlijk nieuw Kindcentrum wat op korte termijn 

gerealiseerd kan worden. 

Het College onderschrijft uw gevoel voor noodzaak voor nieuwbouw en is zich er ook van bewust dat 

het traject voor een nieuw Kindcentrum in Muntendam een lang lopend proces is. 

De raad heeft op 3 maart 2022 het besluit genomen om het vlekkenplan Centrumontwikkeling 

Muntendam verder uit te werken. In dit vlekkenplan is het Kindcentrum in het centrum van 

Muntendam gesitueerd.  

Het nieuwe college heeft gevraagd te onderzoeken wat de beste locatie is voor een Kindcentrum; 

het centrum van Muntendam zoals in het vlekkenplan staat vermeld of De Ruitershorn die door de 

scholen en het dorp wordt genoemd. Momenteel voert de ambtelijke organisatie dit onderzoek uit. 

Onlangs heeft u hierover een mail ontvangen van uw bestuurders. 
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De resultaten van het onderzoek neemt het college mee in het voorstel aan de gemeenteraad. 

Uiteindelijk moet de gemeenteraad (streven 2 februari 2023) het besluit nemen als er afgeweken 

gaat worden van het eerder genomen raadsbesluit.  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris
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