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Onderwerp: Raadsbrief 

 
Geachte leden van de Raad, 

 

Donderdag 7 februari zijn we door de kwartiermakers NPG gevraagd om projecten aan te dragen. In 

de brief aan staten- raadsleden, ook van vorige week, staat daarover het volgende: “Onze inzet is 

om ruimte bieden om op korte termijn met een aantal projecten aan de slag te gaan die alleen het 

laatste (financiële) zetje nodig hebben. Projecten die aansluiten bij de doelen uit het 

Startdocument,….”  

We hebben een aantal onderwerpen in onze overwegingen betrokken waarbij we ons met name op 

Overschild hebben geconcentreerd, conform de memo die u hierover op 12 februari van de 

gemeentesecretaris gekregen hebt. Vanuit dat oogpunt bezien komen wij uit bij een tweetal 

onderwerpen, die wij hebben ingediend: 

 

 Projectaanvraag 2019 Ondersteuning dorpsproces Overschild (€ 1,28 miljoen) 

Dit betreft een aanvraag  om middelen te genereren voor het mogelijk maken van: 

o een Dorpsbouwmeester Overschild;  

o een Kavelmakelaar; 

o het bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan; 

o inzet van opbouwwerk; 



 

 

Pagina: 2 van 2 

Datum: 19 februari 2019 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

o meer inzet van het sociaal team. 

 Projectaanvraag 2019 Beleving en verhaal Overschild (€ 650.000) 

Dit betreft het benutten van cultureel erfgoed als verbindende schakel tussen Groningers 

en de verbetering van de leefomgeving en het vestigingsklimaat. Dit heeft tot doel dat  oer 

een verhaal ontstaat over/met Overschild met beschrijving van het verleden, het 

turbulente heden en een beeld van de toekomst, ontstaan door gedegen onderzoek en door 

de inwoners te bevragen. 

 

We hebben nog een derde aanvraag voor Overschild voorbereid. Het gaat hier om het Fonds 

kwaliteit Overschild. Het project beoogt extra kwaliteit toe te voegen aan de versterking en sloop-

nieuwbouw van huizen in Overschild. Echter, die is zeer afhankelijk van het bestuurlijk overleg dat 

in de komende weken nog moet plaatsvinden. Afhankelijk daarvan bepalen we of dat alsnog 

daarvan wordt ingediend. Bij de kwartiermakers NPG heeft men begrip voor dit dilemma. 

 

Tenslotte de provincie heeft in ieder geval één project aangedragen dat ook voor Midden-

Groningen relevant is. Dat betreft “Zorg nabij: opmaat naar regionaal programma voor meer 

Gezonde Jaren”. Dat moet echt gezien worden als een regionale aanvrage. Wij hebben aangegeven 

daarin zeer wel te willen participeren maar dan wel in regionaal verband, zonder dat het onze 

trekkingsrechten belast. Het onderdeel voor Midden-Groningen betreft het ontwikkelen van de 

verbreding van de projecten Welzijn op Recept en Grip & Glans en het creëren van een integraal 

samenwerkingsmodel met mengvormen van informele en formele steun (1e-lijns zorg) en hulp. De 

eventueel noodzakelijk cofinanciering kan uit reguliere budgetten gehaald worden. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 
 


