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Voorzitter: 

M.W. van der Meijden 

 

Aanwezigen: 

Mw. T. van der Veen  PvdA 

Mw. J. van Duren  PvdA 

Dhr. R. Sinnema  PvdA 

Mw. C.M. Ridderbos- Hovingh PvdA 

Dhr. H.J. Flederus  PvdA 

Dhr. H. Haze   GemeenteBelangen Midden-Groningen 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier  
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Nr. Verslaglegging raadscommissie  van 19 april 2018 

1. Opening 

2.  Vaststellen agenda 

Is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

 

4.  Jeugdzorg in de provincie Groningen 
a. Voorstel over zienswijze financiële stukken GR PG&Z  

De gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid en zorg (GR PG&Z) heeft de 
begroting 2018 geactualiseerd. De raad wordt gevraagd om  

1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2018 van de gemeenschappelijke 
regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z);  

2. Geen zienswijze in te dienen. 
b. Bespreking financiële situatie jeugdzorg in Groningen (zie raadsbrief 08 op de lijst 

van ingekomen stukken) 
      De brief gaat in op de verwachte tekorten in de jeugdzorg en de te nemen  
      maatregelen. 

 
Er wordt uitgebreid gesproken over het beginsel van solidariteit in de jeugdzorg tussen de 
Groningse gemeenten. 
 
Een aantal fracties geven in hun beraadslagingen aan dat de beeldvormende bijeenkomst waarin 
gesproken wordt over de scenariodiscussie in het sociaal domein die gehouden wordt op 24 
april, inzichten kan opleveren die men wil bespreken in de raadsvergadering van 17 mei.  
 
Nog te beantwoorden technische vraag: 
De vraag naar de hoogte van de bestemmingsreserve van de GGD van Leefbaar Midden-
Groningen wordt schriftelijk beantwoord. 
 
Toezeggingen: 

Wethouder Verschuren zegt toe de raad op de hoogte te houden van de stappen die gezet 

worden om het tekort terug te dringen. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 17 mei (Bespreekstuk). 
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5. Omgevingsdienst Groningen  - aanpassen statuten GR en jaarstukken  
Dit voorstel gaat over de afhandeling van de najaarsnota 2017 die de raad ter kennisgeving 
wordt aangeboden. Het tweede onderdeel is de begrotingswijziging 2018 waar de raad een 
zienswijze op kan indienen. Ten slotte gaat het voorstel in op de voorgestelde wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst (ODG). 
 
Nog te beantwoorden technische vragen: 
De vraag  van Gemeentebelangen Midden-Groningen of de NAM een rol heeft bij reserve 
aardbevingen externe veiligheid wordt schriftelijk beantwoord. 
 
 
Toezegging: 

Wethouder Boersma zegt toe  

• in het kader van arbeidsmarktparticipatie en de geconstateerde krappe arbeidsmarkt 

voor werknemers in het taakveld milieu, de BWRI onder de aandacht te brengen; 

• de raad op reguliere momenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met 

betrekking tot het verbeterplan; 

• het geanonimiseerde medewerkerstevredenheidsonderzoek en het klanttevredenheids-

onderzoek ter kennisname van de raad te brengen zodra deze beschikbaar zijn. 

 

Het CDA vraagt de agendacommissie het onderwerp evaluatie Omgevingsdienst toe te voegen 

aan de LTA.  

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 17 mei (Hamerstuk). 

 

6.  Positie team Sport en Bewegen  
Op 1 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om “De Kalkwijck” 
te verzelfstandigen. In de afgelopen jaren is dit proces voorbereid, maar in afwachting van de 
gemeente Midden-Groningen on hold gezet. De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit in te 
trekken voor het onderdeel De Kalkwijck. 
 
De VVD vraagt naar aanleiding van dit punt voor januari 2019 om een sportvisie en beleid op 
sportaccommodaties. Gemeentebelangen Midden-Groningen wil graag voor de behandeling in de 
raadsvergadering beschikken over een  meer jaren onderhoudsplan en meer jaren 
investeringsplan. De wethouder kan binnen de snelle termijn die gevraagd is, op beide 
verzoeken voor de gevraagde geen positieve toezeggingen doen. 
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Toezegging: 

Wethouder Drenth zegt toe het eindverslag van de werkgroep in handen te stellen van de raad. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 17 mei. (Bespreekstuk) 

 

7. Programma gevolgen gaswinning: Scholenprogramma en toekomstbudget 
Ten behoeve van de verduurzaming van de bestaande en nieuwe scholen heeft het Ministerie 
van Onderwijs €23,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de negen Groningse aardbevings-
gemeenten. Op basis van een regionale verdeelsleutel is een budget van € 15.463.000 voor 
Midden-Groningen beschikbaar. De raad wordt vanuit haar controlerende rol gevraagd de 
verdeling van het budget definitief vast te stellen en daarmee het college de ruimte te geven 
het programma op de ingezette wijze te vervolgen en het college eventueel wensen mee te 
geven voor de verdere uitvoering. 

 

Voorafgaand aan de beraadslagingen geeft Wethouder Drenth een toelichting op het 

raadsvoorstel. Daarin  is een storende fout geslopen. Het ministerie heeft in de eerste tranche 

€23,5 miljoen beschikbaar gesteld, maar het totale bedrag dat voor de negen 

aardbevingsgemeenten beschikbaar komt is €73,5 miljoen. De wethouder zegt toe deze omissie 

in het voorstel dat naar de raad gaat op 17 mei te herstellen. 

 
Nog te beantwoorden technische vraag: 
De vraag  van SP of een parkeerplaats een kiss&ride plek is, wordt schriftelijk beantwoord. 

 
Toezegging: 

Wethouder Drenth zegt toe de raad regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van dit 

programma. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 17 mei (Hamerstuk). 

 

8. Positionering GGD Groningen 
De GGD Groningen valt nu nog onder de gemeente Groningen. In de afgelopen jaren is op basis 
van het koersdocument een proces gestart om tot een meer zelfstandige GGD Groningen te 
komen. De raad wordt voorgesteld om: 
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1. kennis te nemen van het rapport Positionering GGD Groningen van 10 januari 2018 en de  
oplegnotitie voor het AB PG&Z van 16 februari 2018;  

2. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het AB van de Gemeenschappelijke 
Regeling Publieke Gezondheid & Zorg om in principe te kiezen voor een zelfstandige 
GGD Groningen met een S.L.A. voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van 
bedrijfsvoering door de gemeente Groningen; 

3. Geen nadere overwegingen meegeven aan het AB lid van de gemeente Midden-
Groningen voor de definitieve besluitvorming in het AB. 

 
Toezegging: 

Wethouder Verschuren zegt dat het onderwerp GGD regelmatig ter sprake komt in de 

bestuursvergadering van de PG&Z, deze stukken komen ter kennis van de raad. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 17 mei (Hamerstuk). 

 

9.   Sluiting 

 


