
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  20 januari 2022 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 3 februari 2022 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 20 januari a.s. om 19:30 uur 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: Y.H. Goedhart)  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Voorbereidingskrediet Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het 

bevingsbestendig maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en 

daarmee toekomstbestendig maken van deze scholen. Het project kindcentrum 

Kropswolde/ Meerwijck is actueel geworden nu het bestaansrecht van dit kindcentrum voor 

een langjarige periode is aangetoond op basis van de leerlingenprognoses. Het huidige 

voorstel omvat, naast het projectplan, de aanvraag van een voorbereidingskrediet voor de 

dekking van deze kosten voortkomend uit het ontwerptraject van dit project. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Regiovisie Jeugdhulp Groningen 

De gemeenten in Nederland hebben onderling afgesproken in samenspraak met alle 

ketenpartijen de ontwikkelingen van het regionale zorglandschap voor de komende jaren in 

een Norm voor Opdrachtgeverschap vast te leggen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 

opstellen van een regiovisie. De raad wordt gevraagd deze regiovisie vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

6. Ombouwscenario Wedeka en wijziging statuten Gemeenschappelijke Regeling Wedeka 
De gemeente Midden-Groningen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Wedeka. Hier werken ongeveer 100 mensen uit de voormalige gemeente Menterwolde op 

grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). De gemeenten die deelnemen in de GR 

Wedeka en Wedeka hebben de afgelopen jaren nagedacht over een toekomstbestendige 

bedrijfsvoering. Er zijn een aantal scenario’s geanalyseerd en beoordeeld. Er is gekozen 

voor een ombouwscenario. Voor de uitvoering van het ombouwscenario moet de GR op een 

aantal punten worden aangepast. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

7. Sluiting 


