
Technische vragen 
 

 

Datum: 17-04-2020 

 

Onderwerp : aanvullende vragen D66 op de regiovisie Groningen-Assen 

 

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

De vragen voortkomend uit de D66 MG bijdrage voor Regiovisie Groningen-Assen van de 

commissievergadering van 16 april zijn de volgende: 

 

 Kan bij RGA thema Economie ook worden ingezet op duurzame werkgelegenheid en leven 

lang leren? 

We denken aan verbinden van BWRI met het economisch platform, stimuleren van technisch 

onderwijs en volwassen-onderwijs (bijscholing en nascholing) en stage plekken en uitwisseling 

tussen (RGA) ondernemers. 

 Kan de gemeente bij wonen ook inzetten op herstructurering en verduurzaming van het 

woningbestand in de dorpen, waarbij MG ook gebruik zou moeten maken van het door RGA 

gefaciliteerde innovatie- en ontwikkelingsfonds? 

 Kan Midden-Groningen bij thema mobiliteit aansluiten op smart-mobility oplossingen met 

name ook voor Noord-Zuid verbindingen? 

We denken aan Elektrische snelfietsen bij stations en Hubs zou om ook de laatste paar 

kilometer in buitengebieden te kunnen bereiken waar busverbindingen verdwijnen. 

 Zijn er vanuit de gemeente MG ook rechtstreekse contacten met de ondernemers van 

Groeningen? 

 Kunnen resultaten van GC en IWP Groeningen (en andere samenwerkingsverbanden 

/ gebiedscoöperaties) gedeeld worden en kan de gemeente een actieve uitnodiging doen hoe 

ondernemers en dorpscollectieven zich hierbij kunnen aansluiten? 

 

 

………….…                  
 
Namens de D66 fractie  
 
Toine Fennis  
 

 

 

 



Datum: 22-04-2020 
 

 
De beantwoording door het college: 
 

 Kan bij RGA thema Economie ook worden ingezet op duurzame werkgelegenheid en leven 

lang leren? 

Waar de RGA zich mee bezig houdt, is primair aan de partners. Desgewenst kan dat dus ook 

gaan over - delen van - het arbeidsmarktbeleid. 

Dat zou het dan vooral moeten gaan over de vraagkant van het arbeidsmarktbeleid. Op de 

aanbodzijde wordt binnen de Arbeidsmarktregio al regionaal samengewerkt. 

Overigens heeft de RGA op ad hoc basis al wel wat dingen op de vraagkant gedaan. Zo is in 

het voorjaar van 2019 een bijeenkomst van het Economisch Platform gewijd aan 'talent'. 

Daarbij zijn diverse regionale voorbeeldprojecten ter versterking en verbinding van de 

arbeidsmarkt voor het voetlicht gebracht. Een daarvan was een omscholingstraject voor 

techniek op mbo niveau. Enkele daar aanwezige mensen hebben bovendien het initiatief 

genomen om te onderzoeken of een omscholingstraject voor techniek op hbo niveau haalbaar 

is, onder andere samen met de Hanze Hogeschool. 

In 2018 is bovendien een onderzoek in opdracht van de RGA door de Hanze Hogeschool over 

reshoring, het terughalen van productiecapaciteit die ge-offshored is, afgerond. Dit bleek in 

onze regio onder bedrijven op dat moment geen thema, maar kan heel goed in het kader van 

de nasleep van Covid-19 opnieuw relevantie krijgen. Waarmee de vraag naar personeel met 

een praktijkopleiding een flinke impuls kan krijgen. 

 Kan de gemeente bij wonen ook inzetten op herstructurering en verduurzaming van het 

woningbestand in de dorpen, waarbij MG ook gebruik zou moeten maken van het door RGA 

gefaciliteerde innovatie- en ontwikkelingsfonds?  

Het is niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld met het "innovatie- en ontwikkelingsfonds". 

Indien wordt gedoeld op de subsidieregeling voor Regionale en Innovatieve Projecten, dan 

kan de gemeente inderdaad een aanvraag doen voor deze regeling. Het subsidiëren van het 

bouwen van gebouwen is uitgesloten van de regeling, maar indien de gemeente een 

innovatieve manier bedenkt voor de herstructurering en verduurzaming, zijn er wellicht 

kansen. Er moet dan wel een meerwaarde zijn voor de regio. Voor het beoordelingskader 

wordt verwezen naar de website https://regiogroningenassen.nl/programma-s/regionale-en-

innovatieve-projecten.  

 Kan Midden-Groningen bij thema mobiliteit aansluiten op smart-mobility oplossingen met 

name ook voor Noord-Zuid verbindingen? 

Onduidelijk is precies wat bedoeld wordt met aansluiting op smart mobility oplossingen voor 

met name Noord-Zuid verbindingen. Maar de gemeente Midden-Groningen kan gewoon 

aansluiten bij het reguliere en regionale smart mobility-overleg. Binnen de RGA wordt het 

thema smart mobility juist ook opgepakt, zodat niet elke gemeente afzonderlijk 'het wiel 

hoeft uit te vinden'. Zaken als autonoom vervoer, de digitale weg op orde, Mobility as a 

Service en ook deelmobiliteit staan hier op de agenda. Dit betekent niet meteen dat er 

https://regiogroningenassen.nl/programma-s/regionale-en-innovatieve-projecten
https://regiogroningenassen.nl/programma-s/regionale-en-innovatieve-projecten


elektrische snelfietsen komen op hubs; wel is dit het gremium om dergelijke ideeën nader te 

verkennen om te kijken of zo in gezamenlijkheid haalbare projecten kunnen worden 

gegenereerd. 

 Zijn er vanuit de gemeente MG ook rechtstreekse contacten met de ondernemers van 

Groeningen?  

Dat is natuurlijk wel het geval, net zoals dat ook in het kader van het NPG het geval is. 

 Kunnen resultaten van GC en IWP Groeningen (en andere samenwerkingsverbanden 

/ gebiedscoöperaties) gedeeld worden en kan de gemeente een actieve uitnodiging doen hoe 

ondernemers en dorpscollectieven zich hierbij kunnen aansluiten?  

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Innovatiewerkplaatsen vallen niet onder de RGA. 

Er wordt bij de IWP gewerkt aan opdrachten en onderzoeken die voor Groeningen relevant 

zijn, maar de IWP valt onder de Hanzehogeschool. De GCWK is een op zichzelf staande 

entiteit. De RGA kan niet beslissen wat er met andere partijen kan worden gedeeld. Wel kan 

de RGA relevante vrijgegeven informatie delen met de ambtelijke werkgroep (i.o.) en de 

Bestuurlijke Tafel Groeningen en met de Stuurgroep van de RGA. 

Naast vorenstaande wordt vanuit Midden-Groningen ook in oriënterende zin naar de 

gebiedscorporatie Zuid-Oost-Groningen gekeken. Dit is enkele weken geleden ook via een 

raadsbrief aan de raad kenbaar gemaakt. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

