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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2021
De raad van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Voorzitter

F.M. Bouwman
Griffier

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Rook geeft aan dat hij de “rondvraag”, zoals hij dat gewend was vanuit de voormalige
gemeente Hoogezand-Sappemeer, graag terug wil als vast punt op de agenda. Dit verzoek zal
worden meegenomen naar het fractievoorzittersoverleg.
3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4.

Uitvoeringskrediet Rutger Kopland te Siddeburen
In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige
scholen. Het project “Rutger Kopland College” is actueel geworden op het moment dat
nieuwbouw buiten de gemeente niet te realiseren bleek. In het projectplan is beschreven dat
gebruik van de locatie Poststraat de meest aangewezen oplossing is voor een bevingsbestendige
en duurzame huisvesting voor het Rutger Kopland College. Het projectplan inclusief het
bijbehorende dekkingsvoorstel wordt nu aan de raad voorgelegd als onderbouwing voor de
aanvraag van een uitvoeringskrediet.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)

De raad wordt voorgesteld:
• Kennis te nemen van het projectplan Rutger Kopland te Siddeburen op locatie Poststraat te
Siddeburen.
• Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van het
duurzaam en bevingsbestendig realiseren van de school.
• De bijbehorende begrotingswijziging 2021-017 conform de financiële bijlage 1 Rutger Kopland
College vast te stellen.
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Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 30 september 2021.
5.

Wijziging Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 2019
De subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild wordt aangepast aan de actualiteit van
de versterkingsopgave. Er wordt een artikel toegevoegd dat garandeert dat alle eigenaren
minimaal een bedrag van 7.500 euro aan subsidie kunnen ontvangen binnen de overige
voorwaarden van de subsidie.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
De raad wordt voorgesteld:
Het wijzigingsbesluit Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen
2019 vast te stellen.

Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 30 september 2021
Toezegging:
De wethouder komt voor de raadsvergadering van 30 september schriftelijk terug op wat het
totale maximale bedrag is wat aan een aanvrager kan worden toegekend.
6.

Kredietaanvraag eerste tranche Nationaal Programma Groningen (NPG) deel II
In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst voor het Nationaal
Programma Groningen (NPG). Het lokale programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’ geeft
daaraan invulling voor Midden-Groningen. In dit programmaplan zijn de contouren geschetst van
de projecten die uitgevoerd gaan worden om dat nieuwe, structurele perspectief te bieden.
Midden-Groningen heeft de projectvoorstellen Moeders van Midden-Groningen en Toekomstig
cultureel erfgoed ingediend bij het NPG. Deze zijn door de beoordelingscommissie en het bestuur
van de NPG positief beoordeeld. Daarmee zijn de bijbehorende middelen beschikbaar gesteld aan
Midden-Groningen. Om de projecten tot uitvoer te kunnen brengen dienen de middelen door de
raad beschikbaar te worden gesteld aan het college.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren en dhr. Drenth)
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De raad wordt voorgesteld:
- In te stemmen een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van € 1.180.000 voor de
volgende projecten:
• Moeders van Midden-Groningen ad € 680.000 en
• Toekomstbestendig cultureel erfgoed ad. € 500.000
- In te stemmen met begrotingswijziging nummer 2021-018.
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 30 september 2021.
Toezegging:
De wethouder komt voor de raadsvergadering van 30 september schriftelijk terug op de
monitoring van het RIVM en zal tevens de evaluatie “nu niet zwanger” naar de raad doen
toekomen.
(De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten tot 21.00 uur)
7.

Transitie Visie Warmte: bespreken concept TVW (transitievisie warmte)
Op 8 april is door de fracties gesproken over de manieren waarop buurten geprioriteerd kunnen
worden. De focus voor prioritering aangebracht door de raad is door vertaald in de hoofdlijnen
van het beleid van de gemeente, en vastgelegd in de concept Transitievisie Warmte. Deze
concept visie wordt met een aantal vragen voorgelegd. De besluitvorming over de definitieve
versie van de Transitievisie Warmte is gepland in de raadsvergadering van 25 november 2021.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
Conclusie:
Alle partijen geven op basis van de 4 vragen uit de oplegnotitie hun fractie standpunt aan.
Op 11 november wordt de Transitievisie Warmte besproken in de raadscommissie waarna
besluitvorming volgt in de raad van 25 november 2021.

8.

Sluiting: 22.30 uur
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