
   

   

 

   
Agenda 
Gemeenteraad 

    

   

    

Datum:  25 november 2021 Voorzitter: De heer A. Hoogendoorn, burgemeester 

Locatie: Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur 

Hoogezand 

Griffier: Mevrouw F.M. Bouwman 

Tijdstip: 19:30 uur  Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

 

Aan de leden van de raad, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van Midden-Groningen op  

donderdag 25 november  2021 a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur, 

Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op 

deze vergaderingen betrekking hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-

groningen.nl/ 

 

 

Agenda  

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 
3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Indien u van plan bent in te spreken tijdens deze vergadering, wilt u dit dan van tevoren 

aan de griffie doorgeven? In verband met de huidige coronamaatregelen is het uitsluitend 

mogelijk om digitaal in te spreken via het programma Starleaf. 

 

4. Vragenuur 

 
5. Vaststellen verslagleggingen raadscommissies van 11 en 18 november en de 

besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 november 2021   

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen/Lange Termijn Agenda raad/Toezeggingen 

Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken, de 

Lange Termijn Agenda en de lijst met toezeggingen.  

https://bestuur.midden-groningen.nl/
https://bestuur.midden-groningen.nl/
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7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

 

A. Uitvoering Wet Inburgering 

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering waarbij gemeenten de regie krijgen 

over de uitvoering van de nieuwe wet. Zij krijgen de taak om inburgeraars te 

ondersteunen tijdens hun inburgering en te zorgen voor een passend aanbod. De 

uitvoering van de nieuwe taken vindt plaats binnen het budget dat het rijk verstrekt. 

De raad wordt gevraagd om dit budget beschikbaar te stellen. De raad wordt tevens 

gevraagd om een aangepaste Afstemmingsverordening voor de Participatiewet, IOAW 

(Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) 

en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen) vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 
B. Jaarverslagen 2020 Scholengroep OPRON en Stichting Ultiem onderwijs  

De raad heeft een toezichtrol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. Vanuit 

die verantwoordelijkheid heeft de raad kennisgenomen van de jaarverslagen openbaar 

primair onderwijs over 2020. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth( 

 

C. Gezondheidsbeleid 2021-2025 

De gemeenteraad besluit over het vaststellen van de beleidsnotitie Gezondheid 2021 – 

2025. Hierin worden de kaders en doelstellingen omschreven die vanaf de datum van 

vaststelling voor Midden-Groningen gelden. Bij het schrijven van de notitie is er 

gedurende het hele proces met belanghebbenden over de inhoud afgestemd. 
 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

 

D. Vaststellen Lokaal preventieakkoord Midden-Groningen 

Samen met inwoners van de gemeente en lokale partijen worden de komende jaren 

binnen het Lokaal Preventieakkoord aanvullende afspraken op ons reguliere 

gezondheidsbeleid gemaakt om problematisch alcohol- en middelen gebruik, roken en 

overgewicht in onze gemeente terug te dringen. 
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(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

 

 

8. Vaststellen Transitievisie Warmte 

De gemeente Midden-Groningen heeft een Transitievisie Warmte opgesteld. In deze visie 

worden de eerste stappen beschreven op weg naar een aardgasvrij gebouwde omgeving in 

2050. Nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld zal met meer concrete planuitwerking 

op wijkniveau worden gestart.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 
9. Huisvesting Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) 

De huisvesting van BWRI, uitvoerder van de Participatiewet in Midden-Groningen, voldoet 

niet. Ten eerste is BWRI verdeeld over 3 gebouwen. Dit belemmert de dienstverlening aan 

onze inwoners. Een tweede probleem is dat de 3 gebouwen sterk verouderd zijn. Het 

college heeft Bureau abcnova gevraagd om een aantal huisvestingsmogelijkheden voor 

BWRI te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat nieuwbouw het meest passend is voor 

BWRI. De jaarlijkse huisvestingskosten zijn met nieuwbouw lager dan met het renoveren 

van de 3 huidige panden. Het college heeft vervolgens onderzoek gedaan naar een goede 

locatie voor de nieuwbouw. De locatie aan de Molenraai is het meest geschikt. 
 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 
 

10. Verlengen woonplaatsvereiste wethouder Van Schie en wethouder Verschuren (R) 

Voor het wethouderschap geldt als een vereiste dat een wethouder in de gemeente 

woonachtig is. Aan beide wethouders is voor 2021 ontheffing verleend voor deze 

woonplaatsvereiste voor de duur van 1 jaar. De heer Verschuren en mevrouw Van Schie 

wonen allebei in Groningen en hebben de raad verzocht deze ontheffing met 1 jaar te 

verlengen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

11. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissielid VVD (R) 

De raad wordt voorgesteld de heer Palland te benoemen voor de fractie van de VVD. 
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12. Sluiting 


