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Nr. Verslaglegging raadscommissie van 7 februari 2019 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededeling 
Wethouder Drenth deelt mede dat er binnenkort een brief naar de raad wordt gezonden met 
daarin een feitenrelaas over de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen binnen OPOS en 
het optreden van de Raad van Toezicht. 

4. Inventarisatie spreekrecht burgers 
Mw. Middelveld heeft zich aangemeld om in te spreken op het agendapunt "Visie op het Sociaal 
Domein". 

5. Strategische visie sociaal domein 

Veel inwoners maken gebruik van ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente Midden-Groningen gaat op 
zoek naar meer veerkracht in de samenleving. De gemeenteraad wordt gevraagd de strategische 
visie sociaal domein Midden-Groningen, "sociale veerkracht in de praktijk", vast te stellen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren ) 

Toezeggingen: 
• De huidige Hulpwijzer wordt geactualiseerd; 
• De raad wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over de stand van zaken ten aanzien van 

de uitvoering van de motie "Opvoedklimaat Jongeren" (raadsvergadering van 1 november 
2018) 

Conclusie: 
De commissie adviseert om dit agendapunt nog niet naar de besluitvormende raad door te 
geleiden. Maandagavond 11 februari 2019 wordt er in de werkgroep Sociaal Domein verder over 
dit onderwerp gesproken en een advies aan de agendacommissie gegeven hoe dit onderwerp 
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Kielzog Fase 2 Definitief ontwerp 
De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en 
bestuurlijke organisatie op de locatie van het huidige gemeentehuis in Hoogezand. In 2016 is fase 
1 van het gebouw al opgeleverd waarin het theater/kunstencentrum en de bibliotheek zijn 
gehuisvest. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp voor fase 2 gereed; dit plan borduurt voort op de 
architectuur van fase 1. Gevraagd wordt akkoord te gaan met dit definitief ontwerp. Zodra het 
uitvoeringskrediet door de raad beschikbaar is gesteld kan de sloop en nieuwbouw worden 
opgestart. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Toezeggingen: 

• Burgemeester Hoogendoorn zegt toe de volgende zaken uit te zoeken: 
- de mogelijkheden van het huren van lichtinstallaties; 
- circulair werken; 
- de hoeveelheid laadpalen. 

• De raad wordt periodiek adequaat ge'i'nformeerd over de stand van zaken ten aanzien van 
de financiele ontwikkelingen ten aanzien van het project Kielzog Fase 2. 

• De vraag van dhr. Haze "hoe het kan dat Kielzog Fase 1 niet aardbevingsbestendig is 
gebouwd in tegenstelling tot het feit dat Kielzog Fase 2 aardbevingsbestendig gebouwd 
moet worden en daarvoor 900.000 Euro van de NAM beschikbaar voor is gesteld" wordt 
schriftelijk beantwoord. 

Conclusie: 
Dit agendapunt wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 februari 2019. 

Kielzog Fase 2 Krediet voorbereidingskosten inrichting openbare ruimte en krediet verleggen 
deel Gorecht-Oost. 

De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en 
bestuurlijke organisatie in Hoogezand. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie van het 
huidige gemeentehuis. Aan de oost- en zuidzijde van het nieuwe gebouw moet de openbare 
ruimte worden ingericht. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een krediet van € 
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232.400,- voor de voorbereiding en toezicht van de inrichting van de openbare ruimte fase 2 Het 
Kielzog. Daarnaast is een uitvoeringskrediet gevraagd van € 303.200,- voor het verleggen van een 
deel van de Gorecht-Oost; 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn ) 

Conclusie: 
Dit onderwerp gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 28 februari 2019. 

8. Kielzog Fase 2 Indeling raadzaal 

De raad van Midden-Groningen vergadert momenteel tijdelijk in de raadzaal van het voormalig 
gemeentehuis te Slochteren. Inmiddels is de voorbereiding gestart voor de bouw van het nieuwe 
gemeentehuis van Midden-Groningen. Ook de vergaderruimten van de raad en specifiek de 
raadzaal en de commissiekamer maken daar deel van uit. Om te bepalen hoe de nieuwe raadzaal 
en de commissiekamer moeten worden ingedeeld heeft de raadswerkgroep "Huisvesting" een 
advies opgesteld door twee modellen voor te leggen, waarbij wordt geadviseerd om te kiezen 
voor het Optimummodel. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn ) 

Conclusie: 
Dit onderwerp gaat als een hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 februari 2019. 

9. Sluiting 
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