
 

 

Verslaglegging commissievergadering 11 maart 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. H.J. Flederus                        

 

Aanwezigen: 

 

Dhr. R. Sinnema   PvdA 

Dhr. M. Ploeger    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. I. Klaasens    SP 

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

Dhr. N. Joostens   ChristenUnie 

Mw. M.N. Min    CDA 

Mw. S.T. Poel-Kuperus   GroenLinks 

Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 

Dhr. Y.P. Lutterop   D66 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

Dhr. A. Menting    D66 

Dhr. R. Rook    Leefbaar Midden Groningen 

 

 

 

 

 

 

Commissiegriffier: 

Mw. Y.H. Goedhart 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 april 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 
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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Dekking transitiekosten schoolbesturen scholenprogramma 

In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig 

maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig 

maken van deze scholen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

De raad wordt voorgesteld: 

1. Kennis te nemen van het feit dat schoolbesturen worden geconfronteerd met een aantal 

kosten die zij moeten maken in de verhuizing naar de nieuwe scholen kindcentra in het 

scholenprogramma 

2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de middelen om een deel van deze kosten 

van de schoolbesturen te dekken 

3. De bijbehorende begrotingswijziging (2021-006) conform de financiële paragraaf vast te 

stellen.  
 
Conclusie: 
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raad van 1 april 2021. 

 

5. Profiel lid Raad van toezicht Scholengroep OPRON (Openbaar Primair Onderwijs)Met dit 

besluit stemt de raad in met het profiel voor leden van de raad van Toezicht van Scholengroep 

OPRON. Dit is nodig om geschikte leden te kunnen werven. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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De raad wordt voorgesteld: 

• In te stemmen met het Profiel lid Raad van Toezicht Scholengroep OPRON. 

 
 
Conclusie: 
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 1 april 2021. 
 

Toezeggingen: 

• De wethouder zegt toe bij OPRON aandacht te vragen voor een divers en inclusief 

kandidatenbeeld met een goede regionale vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht 

Scholengroep OPRON. 

 

6. Begrotingen Scholengroep OPRON (Openbaar Primair Onderwijs) en Ultiem onderwijs 2021 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze 

gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening houden we extern toezicht op de 

schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

De raad wordt voorgesteld: 

• Kennis te nemen van de begroting 2021 van Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs 

• Voor geen van de schoolbesturen een zienswijze te formuleren    

 
Conclusie: 
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 1 april 2021. 
 

Toezeggingen: 

• Het aanbod voor een bijeenkomst met de schoolbesturen neer te leggen bij de 
agendacommissie. 

 

7. Sluiting                                                                                                                                    
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


