
 

 

Verslaglegging commissievergadering 11 november 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. M.W. van der Meijden 

 

Aanwezigen: 

Mw. T. van der Veen                             PvdA 

Mw. J. van Duren   PvdA 

Dhr. H.J. Flederus   PvdA 

Dhr. R. Sinnema (online)  PvdA 

Dhr. M. Ploeger    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. J.A. Buurke   GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. J. Velthuis    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. K.W. Koning   SP 

Mw. M. Feenstra-Jansen   SP 

Dhr. E.J.K. Offereins   VVD 

Dhr. A.B. Vink     VVD 

Dhr. C.J.H. Ubels   VVD 

Dhr. M.T. Metscher                               ChristenUnie 

Dhr. R. Folkersma   ChristenUnie 

Dhr. N. Joostens   ChristenUnie 

Mw. M.N. Min (online)   CDA 

Dhr. H. Wind    CDA 

Mw. M.E. Bosman   GroenLinks 

Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 

Dhr. Y.P. Lutterop (online)  D66 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

Mw. F.A. Kruzenga   Leefbaar Midden Groningen 

Dhr. H. Bos    Fractie Henk Bos               

Mw. P.P.A. Nieland-Kampen (online) LPMG 

 

Commissiegriffier: 

Mw. F.C. Mulder-Boersma 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   
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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. 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) 

 

De raad wordt voorgesteld: 

• De Transitievisie Warmte Midden-Groningen vast te stellen 
 
 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 25 november 2021. 

 

Toezeggingen: 

- De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de mogelijkheden en beperkingen 

van zon op daken bij bedrijven. Dit wordt gecombineerd met een reeds eerder gedane 

toezegging hierover op 3 juni 2021. 

- De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering uit te zoeken of de evaluatie één keer in 

de 4 jaar gehouden kan worden in plaats van één keer in de 5 jaar. 
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- De wethouder gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om de woningcoöperaties 40% 

gasreductie op te leggen. 

- De wethouder zegt toe met een uitgebreide toelichting te komen over geothermie en de 

warmte koude opslag (WKO). 

 

5. Betrokkenheid Midden-Groningen bestuurders bij besluitvorming Gaswinning zoals in 

publiciteit gekomen middels steunbrief gedeputeerde op verzoek van minister Blok 

 

Naar aanleiding van de publiciteit in het Dagblad van het Noorden en RTV Noord op 4 november 

rond de steunbrief van de gedeputeerde op verzoek van minister Blok, wil de raad helderheid 

over de verantwoordelijkheid van de bestuurders van Midden-Groningen bij de regionale 

besluitvorming over de gaswinning en de gevolgen daarvan. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Er wordt in 2 termijnen over dit onderwerp gesproken, waarbij het met name gaat over de zorgen 

van de raad over transparantie, vertrouwen van burgers wat geschaad is, de betrokkenheid van 

het college van Midden-Groningen en de politieke druk vanuit Den Haag. 

 

Toezeggingen: 

- De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de brief van demissionair minister 

Blok met betrekking tot extra winnen van gas in Groningen. 

- De wethouder zegt toe te trachten de raad vaker dan één keer per kwartaal bij te praten 

over dit onderwerp. 

 

6. 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 
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gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

De raad wordt voorgesteld: 

• Kennis te nemen van de Nota Uitvoering Inburgering. 

• De integratie-uitkering Inburgering voor de uitvoering van de Wet Inburgering en de 

ondersteuning van de ‘Ondertussengroep’ beschikbaar te stellen. 

• De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-Groningen 

2022 vast te stellen. 

• De budgettaire consequenties bij de bijstelling van de begroting in december te 

verwerken. 

• De bijbehorende begrotingswijziging (2021-0021) conform de financiële paragraaf vast te 

stellen.  
 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 25 november 2021.  

 

7. 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) 

De raad wordt voorgesteld: 

• Kennis te nemen van de jaarverslagen 2020 van Scholengroep OPRON en Stichting Ultiem 

onderwijs.  

• Voor beide jaarverslagen geen zienswijze in te dienen 
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Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 25 november 2021.  

 

8. Sluiting: 23.45 uur 

 


