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Raadsbrief uitkomsten Bestuurlijk Overleg 11 maart 2019

Geachte leden van de Raad,

Zoals u bekend is, heeft op 11 maart 2019 een bestuurlijk Overleg plaatsgevonden met de ministers
van EZK en BZK over de versterkingsopgave en het nationaal programma Groningen. Via deze brief,
en bijlagen, informeren wij u over de uitkomsten van dit overleg.

1. Uitvoering Motie Raad van Midden-Groningen inzake het Nationaal Programma
Groningen d.d. 7 maart 2019
Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2019 heeft u via de motie aangegeven artikel 3,
tweede lid van de bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen te willen
wijzigen. Ook van de zijde van Provinciale Staten was daartoe opgeroepen. Een en ander
heeft geleid tot een aanpassing van de Bestuursovereenkomst, met name een aanpassing
van dat artikel 3, lid 2. De aangepaste Bestuursovereenkomst is als bijlage toegevoegd.
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Wij gaan graag met de raad c.q. de raadswerkgroep NPG in gesprek over de gewenste
doelen / kaders. Over de aanpak van het gestelde in artikel 3, lid 2 is in de stuurgroep NPG
nog niet gesproken. Dat komt aan de orde in combinatie met de reacties van de andere
raden bij behandeling van de bestuursovereenkomst. Zodra hier meer over bekend is,
komen we daar bij u op terug.
Uw motie is doorgestuurd naar de stuurgroep NPG. We gaan ervan uit dat de aspecten die u
benadrukt heeft in het verder traject ook meegenomen zullen worden. Van onze kant
zullen we daar uiteraard alert op zijn. Het moge duidelijk zijn dat wij ingenomen zijn met
het feit dat op dit specifieke deel van Uw motie zo adequaat gereageerd is.

2. Brief Minister EZK aan de Tweede Kamer n.a.v. het bestuurlijk overleg van 11 maart jl.
Bijgaand treft u ook de brief aan die de Minister van Economische Zaken en klimaat
gisteren, 13 maart 2019, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In die brief wordt ingegaan
op het NPG, waarbij ook een passage is opgenomen over de uitwerking van de inhoudelijke
doelen, hetgeen spoort met wat uw raad beoogde met de motie van 7 maart, zoals in de
vorige paragraaf aangegeven.
Daarnaast gaat de brief van de minister in op o.a. de volgende onderwerpen:
 Nationaal Programma Groningen
 Batch 1588
 Bevingsbestendige zorg
 Aansturing van de versterking
 Uitvoering en capaciteit
 Inpassingskosten
Gemakshalve verwijzen wij u verder graag naar de inhoud van de brief van de minister.

Alles overziende zijn wij zeer teleurgesteld over het gebrek aan beoordelingscapaciteit, maar nu
stoppen en de ‘opdracht teruggeven’ is geen optie. De vervolgafspraken met als einddatum 15 mei
zijn voor ons dan wel van groot belang, in die zin dat er daadwerkelijk zicht moet zijn op een
capaciteit van 4000 beoordelingen per jaar.
Wat betreft de andere onderdelen, zoals het NPG, de batch 1588, de kostenvergoeding
samenhangend met de versterking en de governance zijn wij van mening dat er positieve stappen
zijn gezet.
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Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Gemeentesecretaris

Bijlagen:
 Brief van de Minister van EZK van 13 maart 2019
 Aangepaste bestuursovereenkomst
 Een programma dat groeit
 Uitgangspunten voor de governance van de versterking
 Stand van zaken beoordelingscapaciteit
 Het Groninger Zorgakkoord

