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Motie 027   
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 september 2021 

 

Onderwerp: Informatiepositie bewoners en opdrachtgevers. 

 

Constaterend dat 

- het LokaalPlanVanAanpak (LPVA) kwantitatief en kwalitatief tekort schiet in het verduidelijken van de 
uitgangspositie van alle betrokkenen 

- de positie van de Gemeente onvoldoende afstandelijk is ten opzichte van opdrachtnemers als NCG 
en onvoldoende ondersteunend ten opzichte van de bewoner-opdrachtgevers. 

- een onvoldoende duidelijke uitgangspositie een voedingsbodem is voor gevoelens van willekeur en 
wantrouwen 

- “duidelijke, eerlijke en vooral persoonlijke communicatie van groot belang is” om inwoners te laten 
“weten wat ze te wachten staat…en om op basis van de informatie die ze krijgen een goede keuze te 
kunnen maken voor de toekomst. Een keuze waar ze jaren later nog steeds achter kunnen staan”. ( 
LPVA blz26) 

- de Communicatie paragraaf van het LPVA (bijlage 5) zich qua informatievoorziening in feite neerlegt 
bij de versnipperde en onoverzichtelijke gegroeide situatie 

 

Vraagt van het College  

- een aanpassing van het LPVA zodat het voor eigenaar/bewoners als opdrachtgevers een 
betrouwbare basis vormt voor contract-afspraken. 

- een voorstel voor een Informatie en communicatie-strategie uit te werken waarin “de inwoner centraal 
staat” en waarin wordt begonnen met de implementatie van 1 loket (cf motie van 28 maart 2019) 

- de ontwikkeling van 1 (digitaal) dossier (account) per bewoner dat centraal staat in de informatie-
uitwisseling tussen bewoner en  NCG en IMG (cf het samenwerkingsconvenant tussen beide 
organisaties) 

- dat past in een sociaal handvest (zie bijlage) en de basis kan vormen voor een “sociaal contract” 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hoogezand,  

Namens de fracties FHB, GBMG, GL en LPMG  
 
 
    ………….…         …………..             ………………..        ……………….. 
     Henk Bos           Markus Ploeger    Albert Bosscher       Patricia Nieland 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 



Fractie Henk Bos 

                                verworpen                                                
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 
Mieke Bouwman 

Griffier  

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


