
  

Motie   
 
 

Onderwerp:  

Het startdocument Nationaal Programma Groningen (NPG) 

 

 

Gemeenteraad Midden-Groningen in vergadering bijeen, besprekend bovenstaand onderwerp; 

 

Constaterend: 

- Dat het startdocument NPG d.d. 5 oktober 2018 de hoofdlijnen bevat voor een gezamenlijk 
investeringsprogramma van rijk en regio als uitvoering van het akkoord dat de deelnemende 
besturen hebben bereikt in december 2017; 

- De kwartiermakers op 20 oktober 2018 van rijk en provincie en gemeenten samen  de 
opdracht hebben gekregen om samen met de regionale stakeholders en de raden en staten 
het startdocument NPG uit te werken op inhoud en financiering en governance en te zorgen 
voor een dialoog over het perspectief voor Groningen 

 

Spreekt als zijn mening uit dat: 

- Dat het NPG alleen kan slagen als alle betrokkenen, ieder vanuit de eigen rol en taak, zich 
inzetten en verantwoordelijk weten voor de gezamenlijke doelstellingen in het NPG/ het 
nieuwe perspectief voor Groningen; 

- De regionale volksvertegenwoordigingen, PS en betrokken raden, de ruimte en tijd moet 
worden geboden om zich te buigen over een duurzame governance structuur die recht doet 
aan het belang van een voortvarende uitvoering van het NPG enerzijds en de rol van de 
volksvertegenwoordigingen als kadersteller en controleur anderzijds. 

 

Verzoekt het college om: 

- Bij de kwartiermakers aan te dringen op de uitwerking van een voorstel over de governance 
structuur van het NPG die recht doet aan de eigenstandige positie van de 
volksvertegenwoordigingen; 

- Het voorstel van de kwartiermakers over de governance samen met het uitgewerkte 
startdocument voor te leggen aan de raden en staten zodat zij zich hierover kunnen 
uitspreken vóórdat het definitieve NPG wordt vastgesteld. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Slochteren,  20 december 2018 

Namens de fractie (s)  
 
PvdA                      Gemeentebelangen           SP               VVD                   ChristenUnie                       
 
 
CDA                        Groenlinks                    D66                  Leefbaar Midden-Groningen 
       



  

   
                                  
 

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

……….………………….,   griffier                

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


