
   

   

 

   
Memo 
 

   beantwoording aanvullende vragen 

LPVA 2020 
   

    

Van: College van b&w Midden-Groningen   

Datum: 22 april 2020   

Aan: Gemeenteraad Midden-Groningen 

 
 
Naar aanleiding van de behandeling van het Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 
2020 in de raadscommissie van 16 april 2020 zijn er door een aantal fracties aanvullende vragen 
gesteld. De technische vragen hiervan worden onderstaand beantwoord. Op de overige aspecten zal 
wethouder Van Schie tijdens het debat in gaan.  
 
Vragen D’66 
 
1. waarom is brief NCG niet direct ter kennis gemeenteraad gebracht? Desnoods met aantekening 

dat het college nog met een reactie komt. 
 

Antwoord: we hebben u tijdens de raadscommissie al verteld dat de brief in de loop van 
donderdagochtend binnenkwam bij ons. Wij wilden deze brief eerst goed te bestuderen 
voordat deze met u te delen.  

 
2. Gemeenten zijn ‘opdrachtgever’ in de Versterkingsoperatie. Waarom hebben gemeenten die rol 

op zich genomen? Welk voordeel levert dit in de praktijk op? Of zijn de gemeenten daarmee 
kapitein op een stuurloos schip? 

 
Antwoord: Lange tijd bestond de kritiek op de versterkingsoperatie dat deze te technocratisch 
werd ingestoken en dat bedrijven als NAM en CVW hierin teveel leidend waren. De roep om de 
versterking (en ook de schade afhandeling) publiek te maken was groot. Ook vanuit uw raad. 
Met de wijzigingen van de wet is dit geregeld.  

 
3. wethouder Van Schie is vol lof over de ambtelijke inzet op dit dossier. D66 twijfelt er geen 

moment dat die inzet er is. Maar wat levert die inzet concreet op? Hoeveel fte’s is hiermee 
gemoeid en waarvoor concreet ingezet? Beperkt die inzet zich tot Overschild? Kortom: meer 
duidelijkheid of het verantwoord is om in deze mate schaarse middelen te besteden aan dit 
dossier. 

 
Het kernteam van het programma gevolgen gaswinning bestaat uit circa 15 medewerkers die 
zich meer dan de helft van hun tijd bezig houden met de gevolgen van de gaswinning. 
Daarnaast is er een groep van circa 20 medewerkers die zeer regelmatig werkzaamheden 
uitvoert voor het programma.  
 
Het gaat hierbij om algemene inzet op programmaniveau, maar ook om de inzet in de dorpen.  
Dat gaat om praktische zaken rondom openbare ruimte, procedures voor tijdelijke huisvesting, 
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bestemmingsplan wijzigingen en afstemmen met nutsbedrijven, maar ook de sociale en 
maatschappelijke ondersteuning van bewoners. Ook zijn er veel zaken die niet vanzelf goed 
lopen en waarop interventie, afstemming en soms opschaling nodig is.  
 
Dat beperkt zich, zoals u weet, niet alleen tot Overschild. Daar is wel de versterking het 
meest ver gevorderd (en het meest zichtbaar). In andere dorpen is de versterking nog niet zo 
zichtbaar, maar wordt er wel volop gewerkt aan de voorbereiding ervan. Zo wordt al lange tijd 
zeer intensief samen met de inwoners van Steendam en Tjuchem gewerkt aan een plan voor de 
versterking en een gebiedsvisie. En ook voor andere dorpen en gebieden is de voorbereiding 
bezig.  
 

Vragen Gemeentebelangen 

 

Toelichting: De fractie van GemeenteBelangen is niet geheel gerust over de mandatering die wij 

zouden moeten verlenen aan het College bij het agendapunt 6 plan van aanpak versterking. 

 
De wethouder had het over “kleine aanpassingen” in het dossier, er gebruik van makend indien 
nodig en met t.a.t. een terugkoppeling naar de raad.  
 
1. Wordt de raad voorafgaand of achteraf geïnformeerd als het college van het mandaat gebruik 

wil maken? 
 

Antwoord: Zoals in het LPVA 2020 is opgenomen, hebben we capaciteit voor 10 beoordeling 
gereserveerd voor onvoorziene zaken. Daarmee is al wat speelruimte. Het mandaat gaat over 
snel en adequaat kunnen handelen bij situaties die we nu nog niet voorzien. In de praktijk 
verwachten we hier weinig tot geen gebruik van te gaan maken, maar we kunnen het niet 
uitsluiten. Op moment dat we hiervan gebruik willen maken, zullen we uw raad daar over 
informeren overeenkomstig de normale verdeling van verantwoordelijkheden tussen college en 
raad. Als raad heeft u daarbij altijd de mogelijkheid om hierop een correctie uit te voeren.  

 
2. Kunnen wij  de raadsbrief ook amenderen door restricties en voorwaarden te stellen tot welke 

hoogte  wij het mandateren toestaan (bijvoorbeeld over de communicatie- en 
informatiestroom). 

 
Antwoord: Een raadsbrief kan niet worden geamendeerd. Een raadsbesluit wel. Voor zover wij 
kunnen nagaan kan een mandaat niet gedeeltelijk of onder voorwaarde worden gegeven.   

 
3. Ieder jaar wordt er een plan van aanpak opgesteld, betekend dit dat wij voor de komende 

jaren het college mandateren? 
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Antwoord: Nee, dit gaat om wijzigingen binnen het LPVA 2020. Voor 2021 stellen we een nieuw 
LPVA op en dat wordt dan weer vastgesteld door de gemeenteraad.  
 

4. Kan het college ons toezeggen een actuele lijst bij te houden wanneer en op welk onderdeel er 
gebruik wordt gemaakt van het mandaat? 

 
Antwoord: zie antwoord bij vraag 1. 
 

5. Kan het college ons toezeggen in die lijst aan te geven waarom er gebruik gemaakt moet  
worden van het mandaat en wat het resultaat daarvan is geweest? 

 
Antwoord: zie antwoord bij vraag 1.  

 

Vragen Groen Links 

 

Toelichting: Henk Bos heeft de volgende vragen die feitelijk schriftelijke vragen zijn, maar 

gerelateerd zijn aan het agendapunt "Lokaal plan van aanpak versterking" in de raad van 23 april en 

dan bijzonder over het mandater van raad aan college mbt de uitvoering. Hij heeft dat ook al 

genoemd in zijn debatbijdrage, maar heeft daarin onvoldoende duidelijkheid gekregen. Hij 

verzoekt om ze voorafgaand aan de raad schriftelijk te beantwoorden. Dit geldt in elk geval voor 

vraag 1 t/m 3. Vraag 4 en 5 mogen op een later tijdstip 

 
1. Wat beoogt het College met een dergelijke mandatering? 
 

Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1 van Gemeentebelangen Midden-Groningen. 
 
2. Als het alleen gaat om uitvoeringsbesluiten met kleine strekking is dat toch niet nodig? 
 

Antwoord: Mogelijk is dat zo. Dan is mandatering overbodig. Maar dan nog vinden wij het 
raadzaam om de raad te informeren hierover.  

 
3. Wilde het College hiermee misschien tegemoet komen aan mijn suggestie de Raad te betrekken 

bij de verdere communicatie met burgers en dorpen? 
 

Antwoord: Wethouder Van Schie zal bij beantwoording verder op de rol van de raad en 
communicatie ingaan. 

 
4. Ik meende mij te herinneren dat het onderwerp in de Gemeentewet en in de Dualiseringswet 

niet zo eenvoudig te interpreteren is; en inderdaad: zie bijgevoegde publicatie. ( uit 2016, 
maar misschien bedoelde het college een actuelere toepassing?).Het is bovendien een 
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onderwerp dat actueel is in het kader van de omgevingswet en haar nieuwe relaties tussen 
burger en gemeentelijke bestuursorganen. Welke interpretatie bedoelde het College; werd 
misschien delegatie bedoeld? 

 
Antwoord: Deze vragen worden in een later stadium beantwoord. 

 
5. Ik broed wel op een nauwere samenwerking tussen College en Raad als het gaat om de 

versterking en de noodzakelijk nauwe relatie met de burger en heb daartoe in maart 2018 een 
voorstel gedaan aan de Toenmalige wethouder en aan de gemeentesecretaris in de vorm van 
een Verordening Organisatie Dorpsvernieuwing. ( Gebaseerd op mijn ervaringen in de 
Stadsvernieuwing, uiteraard nu te moderniseren). Zou dat een mogelijke invulling kunnen zijn? 

 
Antwoord: Deze vragen worden in een later stadium beantwoord. 

 

 


