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De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier  
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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

4. Rekenkamerrapport dienstverlening                                                                               

De  Rekenkamercommissie (RKC) Midden-Groningen heeft tot doel de kaderstellende en 

controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar 

het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van de gemeentelijke 

dienstverlening een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft een aanbiedingsbrief 

geschreven gericht aan de raad waarin een toelichting gegeven wordt op de totstandkoming van 

het onderzoek en het rapport. Daarnaast worden de belangrijkste bevindingen vermeld met 

daarbij de aanbevelingen van de RKC aan de raad.  

(Toelichting op het rapport namens de Rekenkamercommissie: Dhr. Poorthuis, voorzitter van de 

Rekenkamercommissie) 

 

(Portefeuillehouder Dienstverlening: dhr. A. Hoogendoorn)  

Toezeggingen: 

De burgemeester zegt toe dat hij uitzoekt of er omissies zijn in de dienstverlening ten aanzien 

van landelijke wetgeving en het rijksprogramma op het gebied van digitalisering. (digitale 

communicatie met de overheid door inwoners en ondernemers) 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 

 

5.  Rekenkameronderzoek naar de opvolging aanbevelingen ICT uit 2017 

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de 
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gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van 

de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van ICT een quick scan onderzoek uitgevoerd  naar de 

opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek ICT uit 2017. De RKC heeft een uitgebreide 

aanbiedingsbrief geschreven gericht aan de raad waarin de belangrijkste bevindingen vermeld 

worden met daarbij de aanbevelingen van de RKC aan de raad.  

(Toelichting namens de Rekenkamercommissie: Dhr. Poorthuis, voorzitter van de 

Rekenkamercommissie) 

De Rekenkamercommissie geeft de raad alvast de uitdaging mee om voor de strategische visie ICT 

om na te denken over wat voor een digitale gemeente Midden-Groningen wil zijn. Daarbij moeten 

de financiële afwegingen ook in ogenschouw worden genomen. 

(Portefeuillehouder ICT:  A. Hoogendoorn) 

Toezeggingen: 

De Rekenkamercommissie onderzoekt of “End of live Windows 7” ook is meegenomen in de 

projectenlijst.  

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 
 

6.  Consulterend debat over de strategische inkoop van jeugdhulp vanaf 2021 en de wijze van 

uitvoering  

Per 2021 loopt het huidige inkoopcontract van de jeugdhulpcontracten af. In 2019 moet er een 

besluit genomen worden door het college hoe verder te gaan in 2021. De uitkomsten van dit 

debat geven het college richting wat de wensen van de raad zijn met betrekking tot de inkoop 

van jeugdhulp in Midden-Groningen.  

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren/Boersma) 

Conclusie: 

De raadscommissie kan zich in grote lijnen vinden in de voorgelegde lijn, dat wil zeggen:  

- doorgaan met samenwerken in regionaal verband; 

- doorgaan met de Rigg; 
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- doorgaan met de “Open House” inkoopmethode; 

- doorgaan met de lokale inbreng vanuit de strategische visie. 

 

7. Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen (RES) 

Met het vaststellen van het startdocument Regionale Energiestrategie (RES) geeft de 

gemeenteraad van Midden-Groningen opdracht aan het college om gezamenlijk een RES 

Groningen te maken. Deze regionale strategie is erop gericht tot regionale keuzes voor de 

duurzame opwekking van elektriciteit te komen en hoe invulling te geven aan de warmtetransitie 

in de gebouwde omgeving. In het startdocument is opgenomen dat regionale keuzes worden 

gebaseerd op een integrale maatschappelijke afweging. Uitgangspunten die hierbij worden 

gehanteerd hebben onder meer betrekking op maximaal draagvlak, kansen voor werkgelegenheid 

en een eerlijke verdeling van lasten en lusten.  

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 

 

Zowel GemeenteBelangen Midden-Groningen als de PvdA hebben een motie aangekondigd. 

 

8. Sluiting. 

 


