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Nr. Verslaglegging raadscommissie van 12 juli 2018 
1. Opening 

In het bijzonder worden welkom geheten de mensen die in het kader van Gast van de Raad 
aanwezig zijn. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
Mw. M. Wijngaard, (Masis, belangenbehartigers van mensen die onder bewindvoering, curatele og 
mentorschap staan). 

4. Beleidsplan kredietbank Midden-Groningen 2018-2022 
Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verplicht een 
beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan schulddienstverlening 2018-2022 is een 
meerjarenbeleidskader voor de komende vier jaar en tevens een plan met concrete voorstellen. 
Het vaststellen van het beleidsplan is een bevoegdheid van de raad. 

(portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Conctusie: 
Dit onderwerp gaat als bespreekpunt naar de raad van 13 September 2018. De PvdA heeft een 
motie aangekondigd. 

Toezeggingen: 
• De wethouder geeft schriftelijk een antwoord of een faillietverklaring van personen een 

mogelijke oplossing is voor de afhandeling van de schuldenproblematiek; 
• De wethouder gaat voor de besluitvorming in September met mw. Wijngaard om de tafel 

om te kijken of ze ideeen kunnen uitwerken hoe ze elkaar kunnen versterken en hoe de 
GKB de kosten van beschermingsbewind kan verlagen. De wethouder rapporteert de 
opbrengsten van dit gesprek terug aan de raad. 

• De wethouder geeft een indicatie van het extra bedrag wat ingebracht wordt door de 
deelnemers uit voormalig Menterwolde en Slochteren. 

6. Scenariodiscussie sociaal domein 
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Sinds 2015 is in het sociaal domein gewerkt aan nieuwe vormen van ondersteuning voor 
jeugdhulp, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen: met minder budget 
moest betere ondersteuning gegeven worden. Daarbij is zorgcontinmteit gerealiseerd, maar de 
kosten zijn niet omlaag gebracht. In het bijzonder zien we een oplopend financieel tekort op het 
onderdeeljeugd. 

Dit vraagt om nieuwe keuzes voor het sociaal domein door college en raad. In bijgevoegd voorstel 
duurzaam scenario sociaal domein worden deze keuzes voorgelegd. 

(portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Conclusie: 
De commissie vindt het raadsvoorstel zoals het voorligt niet rijp voor besluitvorming en wil het 
aangepast terug laten komen in de raadsvergadering van 13 September, wat inhoudt dat alleen 
het besluitpunt over de quick-wins ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

De overige punten (duurzaam scenario) wordt voorgelegd aan de agendacommissie met het 
verzoek een advies te geven op welke wijze dit het beste aan de raad(scommissie) kan worden 
voorgelegd, met daarbij aandacht voor het proces, de inhoud en mogelijk nog betrekken van 
maatschappelijke organisaties. 

6. Voorlopig Ontwerp Fase 2 Kielzog 
Het college legt het Voorlopig Ontwerp Fase 2 Kielzog en het programma van eisen voor een 
richtinggevende bespreking voor. Daarnaast legt de werkgroep huisvesting van de raad een 
Uitgangspuntennotitie Huisvesting Gemeenteraad Midden-Groningen en een voorstel voor de 
indeling van de raadzaal ter bespreking voor. 

(portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Conclusie: 
1. De volgende richting is meegegeven vanuit de raad betreffende het voorlopig ontwerp: 

- aandacht voor de akoestiek betreffende de binnentuin en de werkruimten daarom heen 
- verlaagd plafond in de raadzaal graag verhogen 
- aandacht voor een goed binnenklimaat 
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- optimale toegankelijkheid 
- een goede proces met het personeel aangaande de flexibele werkplekken en 
terugkoppeling over de flexibele werkplekken in relatie tot het advies van de OR en 
personeel 
- goede vindbaarheid van de griffie 
- goede voortgang planning 
- de trap in de ruimte naast de raadzaal is naar achteren verplaatst in het ontwerp end at 
heeft de voorkeur in verband met de toegankelijkheid 
- regelmatig informeren van de raad over de financiele stand van zaken aangaande 
realisering Kielzog Fase 2. 

2. De volgende richting is meegegeven vanuit de raad betreffende de Uitgangspositie en de 
indeling van de raadzaal: 

- De WD verzoekt om een optimale uitwerking van het hoefijzermodel met daarbij licht 
gebogen "benen" die even lang zijn 
- De WD en GemeenteBelangen Midden-Groningen verzoekt om een aanpassing in het 
Optimum model door er een kleine buiging in aan te brengen 
- door de multifunctionaliteit moet de inrichting gemakkelijke verplaatsbaar zijn; hierin 
rekening houden met de bodes 
- De SP, GemeenteBelangen Midden-Groningen (wel graag met indien mogelijk een 
radius), ChristenUnie, PvdA en D66 zijn voor het Optimum-model. Bij het CDA, GroenLinks 
en de WD is er nog twijfel en wil men zich nog nader beraden. 

Toezessins: 

Er wordt nog een nadere uitwerking van een geoptimaliseerd hoefijzermodel gemaakt. De 
modellen worden op een later moment opnieuw besproken. 

7. Sluiting — 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 September 2018 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn 
Voorzitter 

F.M. Bouwman 
Griffier 
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