
 

 

Verslaglegging commissievergadering 18 november 2021 

 

Voorzitter: 

Mw. T. van der Veen 

 

Aanwezigen: 

Dhr. J. Westerdiep   PvdA 

Dhr. J.A. Buurke   GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. H. Loots    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. I. Klaassens   SP 

Mw. H. Polat    SP 

Dhr. E.J.K. Offereins   VVD 

Dhr. C.J.H. Ubels   VVD 

Dhr. M.T. Metscher                               ChristenUnie 

Dhr. N. Joostens   ChristenUnie 

Dhr. H. Wind    CDA 

Mw. M.E. Bosman   GroenLinks 

Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 

Dhr. Y.P. Lutterop   D66 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

Dhr. R. Rook    Leefbaar Midden Groningen               

Mw. P.P.A. Nieland-Kampen  LPMG 

 

Commissiegriffier: 

Mw. Y. H. Goedhart 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   

 
 



 

 

Pagina: 2 van 4 

Datum: 24 november 2021 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 
Voorgsteld wordt om de punten 5 en 6 in samenhang met elkaar te bespreken, als punt 5a en 5b. 
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.  
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
Dhr. Edzes heeft zich gemeld als inspreker bij agendapunt 4: Huisvesting BWRI.  
 

4. 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) 

De raad wordt voorgesteld: 

1. Akkoord te gaan met nieuwbouw voor BWRI op de locatie aan de Molenraai; 

2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervangende nieuwbouw ter 

hoogte van € 15.242.000; 

3. Een reserve dekking éénmalige investeringskosten vervangende nieuwbouw BWRI in te 

stellen;  

4. De reserve HvCB aan te wenden tot een bedrag van € 1.266.000 ten behoeve van de 

reserve als vermeld onder punt 3; 

5. In afwijking van de ‘Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige 

waarderingsgrondslagen van activa en passiva’ een afschrijvingstermijn te hanteren van 

50 jaar voor het gebouw en 20 jaar voor de installaties; 

6. Een afschrijvingsreserve uit de verkoopopbrengsten van de panden Haydnlaan en De 
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Vosholen in te stellen; 

7. De begrotingswijziging (2021-020) zoals opgenomen in bijlage 1 'Financiën nieuwbouw 

BWRI'  vast te stellen. 

 
Dhr. Edzes spreekt digitaal in bij dit agendapunt. 
 
Conclusie: 

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

 

Toezegging: 
De wethouder zegt toe serieus te laten onderzoeken of de huisvesting geheel energieneutraal kan 

worden, in plaats van bijna geheel energieneutraal, dit binnen de huidige beschikbare budgetten. 

Mocht blijken dat dat de meerkosten van energieneutraal bouwen zo hoog zijn dat het niet 

binnen het budget past, dan komt het college hiervoor terug bij de raad. 

 

5. 5a.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) 

De raad wordt voorgesteld: 

• De beleidsnotitie Gezondheid Midden-Groningen 2021 – 2025 vast te stellen. 

 

5b.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. 

 

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

- Het Lokaal Preventieakkoord Midden-Groningen vast te stellen. 

- Het uitvoeringsbudget van €40.000 per jaar, voor de periode 2022 en 2023, beschikbaar 

te stellen voor implementatie van het Lokaal Preventieakkoord. 

 

 
Conclusie: 

Zowel agendapunt 5a als 5b gaan als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 25 november 

2021. 

 
Toezegging: 

• De wethouder zegt toe dat wanneer er een uitvoeringsplan is opgesteld, de raad dit 
toegestuurd zal krijgen. 

• De wethouder zegt toe in overleg te gaan met de GGD om meer aandacht te vragen voor 
seksuele voorlichting aan jongeren. 

 

6. Sluiting: 22.55 uur 

 


