
 

 

Verslaglegging digitale commissievergadering 16 april 2020 

 

Voorzitter: 

De heer H. Haze 

 

Aanwezigen: 

Mw. T. van der Veen    PvdA 

Dhr. R. Flederus   PvdA 

Mw. J. van Duren   PvdA 

Dhr. R. Sinnema   PvdA 

Dhr. M. Ploeger    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. G.H. Akkerman-Ritsema  GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. J. Velthuis    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. E.H. Lenting   GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. M. Feenstra-Jansen   SP 

Mw. H. Polat    SP 

Dhr. R. Croeze    SP 

Mw. P.P.A. Nieland-Kampen  VVD 

Dhr. E.J.K. Offereins   VVD 

Dhr. C.J.H. Ubels   VVD 

Mw. S.E. Min-Brinkkemper  VVD 

Dhr. M.T. Metscher   ChristenUnie 

Dhr. N. Joostens   ChristenUnie 

Dhr. F. Bos    CDA 

Dhr. H. Wind    CDA 

Mw. M.N. Min    CDA 

Dhr. H. Bos    GroenLinks 

Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 

Mw. S.T. Poel-Kuperus   GroenLinks 

Dhr. G.H. Renkema   D66 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

Dhr. J.W. Brinkhorst   D66 

Dhr. R. Rook    Leefbaar Midden Groningen 
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Commissiegriffier: 

Mw. Y.H. Goedhart 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2020 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   
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1. Opening 

 

2. 

 

 

 

  

Vaststellen agenda 

Leefbaar Midden-Groningen stelt voor agendapunt 6, Lokaal plan van aanpak versterking 2020 

Midden-Groningen, door te schuiven in verband met een nog te ontvangen brief van de NCG. Dit 

voorstel wordt vanuit de andere fracties niet ondersteund en daarom wordt de agenda 

ongewijzigd vastgesteld. 

Wethouder Drenth heeft een verzoek gedaan om een mededeling mogen te doen over de 

ontwikkelingen rond de fusie en sluiting Jan Ligthartschool te Westerbroek per 1-8-2020, 

wethouder Drenth geeft hierop een korte toelichting. In de dagmail van 16 april 2020 is hierover 

een raadsbrief aan de raad verstuurd. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
In verband met de Coronacrisis is er geen publiek toegestaan, er konden vooraf schriftelijke 

inspraakreacties worden ingediend. Voor agendapunt 6 Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 

Midden-Groningen is een aantal videoboodschappen van bezorgde burgers aangeleverd door de 

Groninger Bodem Beweging, deze boodschappen zijn voor de raad aan de stukken gekoppeld. 

 

4. Stand van zaken Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
 

Er is afgesproken dat de raad op meerdere momenten in het jaar wordt geïnformeerd over de 
stand van zaken in het sociaal domein. Dit is het eerste moment dat dit gebeurt en aan de 
raadscommissie wordt gevraagd of deze manier van presenteren tegemoet komt aan de 
verwachtingen van de raad.    

(Portefeuillehouders: dhr. Verschuren en dhr. Boersma) 

Vragen aan de raadscommissie: 

 Voldoet deze vorm van informatievoorziening over de (financiële) stand van zaken Sociaal 
Domein aan de verwachtingen van de raad? 

 Welke inhoudelijke inbreng wilt u aan de fracties en het college meegeven? 

 Kunt u aangeven op welke wijze u dit in de toekomst zou willen behandelen? 
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Toezeggingen: 

 De wethouder zegt toe op zeer korte termijn schriftelijk de vragen uit de schriftelijke 

bijdragen van de fracties te zullen beantwoorden waarop in de raadscommissie mondeling 

geen antwoord is gegeven 

 De wethouder zegt toe de evaluatie van de 300 gezinnen aanpak binnenkort bij de raad 

aan te zullen leveren. 

  
Conclusie: 

Vastgesteld wordt dat er in de raadscommissie brede instemming is en dat de fracties unaniem 

instemmen met deze wijze van verantwoording. Dit punt gaat niet door naar de raad. 

 

5. Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen: Toekomstagenda Kwaliteitssprong voor de regio 
 
In een gebied waar bewoners, bedrijven en activiteiten niet gehinderd worden door gemeente- en 
provinciegrenzen, zullen individuele overheden gezamenlijk moeten handelen. In de 
Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt ingegaan op het unieke karakter van de 
regio en wordt, na een kort historisch overzicht, een algemene schets gegeven van waar de regio 
en de regionale samenwerking op dit moment staat. 
 

(Portefeuillehouders: Dhr. Borg en mw. Van Schie) 
 

De raad wordt voorgesteld: 

 Geen zienswijze in te dienen op de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' van 

de Regiovisie Groningen-Assen. 

 Vast te stellen de actualisatie van de Regio Groningen-Assen, zoals verwoord in het 

bijgevoegde rapport Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. 

 In te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage aan de Regio Groningen-Assen  

van € 461.402,= tot en met 2025. 

 

Toezeggingen: 

De wethouder zegt toe de vragen van D66 over Groeningen schriftelijk te zullen beantwoorden. 

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 april 2020. 
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6. Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen 
 
Sinds 2019 vormt het Lokaal Plan van Aanpak de basis voor het versterkingsprogramma per 
gemeente. Er wordt jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeente. In het 
Lokaal Plan van Aanpak 2020 is opgenomen hoe we de schaarse capaciteit voor opname en 
beoordeling van gebouwen willen inzetten in onze gemeente in 2020.  
 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 
De raad wordt voorgesteld: 

 het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen vast te stellen. 

 Het college te mandateren om aanpassingen op het Lokaal Plan van Aanpak 2020 te doen. 

 
Gelet op het maatschappelijk belang van dit onderwerp en de ingediende videoboodschappen van 

bezorgde burgers gaat dit onderwerp als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 april 

2020. 

7. Sluiting. 

 


