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1. Voorstel 

 Instemmen met de inhoud van de notitie “Midden-Groningen in de regio: door 

samenwerking op weg naar meer evenwicht” 

     De tekst van de notitie vast te stellen en als leidraad te benutten in de bestuurlijke 

contacten naar buiten toe. 

 

2. Inleiding 

Op weg naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen is het beleidsdocument het KOMPAS 

ontwikkeld. Dat beleidsdocument is ook een belangrijke pijler voor het coalitieakkoord dat ten 

grondslag ligt aan het huidige college. Het college heeft zich vervolgens gebogen over de vraag 

wat op grond daarvan de primaire opgave is. Een opgave die ook zou moeten landen in de 

regio. 

Dat heeft geleid tot bijgaande notitie, die wij als leidraad willen benutten in onze bestuurlijke 

contacten naar buiten toe. 

 

Wij stellen u voor in te stemmen met de inhoud van voornoemde notitie. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De bestuurlijke context van de provincie is in de afgelopen twee jaar duidelijk gewijzigd. Er is 

sprake van een aanzienlijke gemeentelijke schaalvergroting. Het aantal gemeenten is 

teruggegaan van 23 naar 12. Wat betekent dat voor de positie van Midden-Groningen? Immers, 

Midden-Groningen is nu een duidelijk grotere gemeente, die grenst aan de stad Groningen, de 

DAL-gemeenten, Oldambt, Pekela, Veendam en de Drentse gemeenten Aa en Hunze en 

Tynaarlo. De eerste drie zijn het resultaat van een (komende)  herindeling. De situatie in 

Zuidoost Groningen is nog niet uitgekristalliseerd en de Drentse gemeenten hebben meer een 

oriëntatie op de eigen provincie. Hoe moet de positie van Midden Groningen zijn in die nieuwe 
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context, in die nieuwe rol? Wat moet daarbij het uitgangspunt, de grondhouding van onze 

nieuwe gemeente zijn? 

Een invulling waarbij Midden-Groningen inbrengt maar er ook sprake is van een opbrengst. Om 

een antwoord op die vraag te geven is bijgaande notitie geschreven. Bij het schrijven daarvan 

hebben wij nadrukkelijk ook in beeld gehad wat nu reeds in gang is gezet n.a.v. de discussies 

over het KOMPAS en hebben we ook verbinding gelegd met de actualiteit, waarbij op het 

terrein van de strategische visie sociaal domein en de woonvisie al de eerste stappen 

worden/zijn gezet.  

 

Wanneer we kijken naar het KOMPAS en het collegeakkoord, dat daarop voor een belangrijk 

deel op gebaseerd is, dan is de primaire opgave van Midden-Groningen om binnen de gemeente 

in brede zin een beter sociaaleconomisch evenwicht te bewerkstelligen. Als we dat zo 

definiëren dan heeft dat consequenties op vlak van werkgelegenheid, onderwijs, 

stadsontwikkeling, woningbouw, zorg en welzijn etc. De visie op het sociaal domein en de 

woonvisie dienen als uitwerking daarvoor. Daarbij is het van belang dat het Rijk en ook onze 

omgeving inzien waarom dit betere evenwicht voor ons, voor de inwoner van Midden-Groningen 

zo van belang is. Per saldo, zal dat dan moeten leiden tot een andere, betere balans met stad 

en regio. Juist nu bestaan daartoe ook kansen. Immers, de stad Groningen streeft naar een 

andere interactie met haar omgeving, er vindt een herijking plaats van de Regiovisie 

Groningen-Assen, Het Nationaal programma Groningen staat de komende jaren centraal en er 

komt na de verkiezingen een nieuw Provinciaal bestuur. En uiteindelijk moet een sterker 

Midden-Groningen ook weer een betere en zelfbewuste rol in haar regio kunnen spelen.  

Maar de regio alleen is niet voldoende, vandaar dat we in de eerste plaats het rijk genoemd 

hebben. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Wij leggen deze toch meer strategische visie op de positie van Midden-Groningen in haar 

bestuurlijke context ter besluitvorming aan de raad voor. Immers, wij vinden het van groot 

belang dat raad en college in deze kijk op één lijn zitten. 

 

5. Beoogd effect 

Midden-Groningen dient haar rol in de regio zelfbewust in te vullen en ook onze partners mogen 

weten wat voor Midden-Groningen sociaaleconomisch van essentieel belang is, op weg naar het 

worden van een in veel opzichten meer evenwichtige Midden-Groningse samenleving.  

 

6. Historische context 

Zie het gestelde onder 2. 

 

7. Argumenten 

Zie voorgaande 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

 

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 
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10. Communicatie 

Zie ook het gestelde onder de publiekssamenvatting. Als de raad zich heeft uitgesproken over 

deze lijn en instemt met de raadsvoordracht zal een en ander gecommuniceerd worden met 

onze bestuurlijke partners. Dat zal geschieden via gesprekken, brieven en ander input, waarbij 

dit steeds de rode draad zal zijn. Om dat kernachtig weer te geven zullen we ook gebruik 

maken van bijgaande flyer. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 
1 “Notitie “Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar meer evenwicht.” 

2 Flyer (wordt nagezonden) 

3 Visualisering 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


