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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

De heer Middendorp en mw. van Rossem hebben aangegeven graag te willen inspreken bij 

agendapunt 4: Voorbereidingskrediet Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck. Zij krijgen bij dat 

agendapunt digitaal het woord. 

 

4. Voorbereidingskrediet Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig 

maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig 

maken van deze scholen. Het project kindcentrum Kropswolde/ Meerwijck is actueel geworden nu 

het bestaansrecht van dit kindcentrum voor een langjarige periode is aangetoond op basis van de 

leerlingenprognoses. Het huidige voorstel omvat, naast het projectplan, de aanvraag van een 

voorbereidingskrediet voor de dekking van deze kosten voortkomend uit het ontwerptraject van 

dit project. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt voorgesteld: 

• Kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen rondom het kindcentrum 

Kropswolde/ Meerwijck, 

• Kennis te nemen van het projectplan met bijbehorende bijlages van kindcentrum 

Kropswolde/Meerwijck, 

• Kennis te nemen van de locatiestudie oplegnotitie en de daaruit voortkomende 

voorkeurslocatie, 

• Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van 

het duurzaam en bevingsbestendig ontwerpen van het kindcentrum Kropswolde/ Meerwijck, 

• De bijbehorende begrotingswijziging (2022-006) vast te stellen in 2022 conform de eerder 

voor 2021 uitgewerkte begrotingswijziging (2021-015) in de financiële bijlage 1 (geheim). 
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De heer Middendorp en mw. Van Rossem spreken digitaal in bij dit agendapunt. 
 
Conclusie: 
Dit voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 3 februari. 
 
Toezeggingen: 

• De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 3 februari te komen met een 

duidelijke onderbouwing van de locatiekeuzes 3, 4 en 5 

• De wethouder zegt toe dat het uitgangspunt van duurzaamheid wordt meegenomen in het 

vervolgtraject. 
 
         

5. Regiovisie Jeugdhulp Groningen 

De gemeenten in Nederland hebben onderling afgesproken in samenspraak met alle ketenpartijen 

de ontwikkelingen van het regionale zorglandschap voor de komende jaren in een Norm voor 

Opdrachtgeverschap vast te leggen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een 

regiovisie. De raad wordt gevraagd deze regiovisie vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

De raad wordt voorgesteld: 

1. De Regiovisie regio Groningen vast te stellen 

 
Conclusie: 
Dit voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 3 februari. 
 
Toezegging: 

• De wethouder zegt toe de uitkomsten van de ontwikkeltafels te presenteren aan de raad. 
 
         

6. Ombouwscenario Wedeka en wijziging statuten Gemeenschappelijke Regeling Wedeka 
De gemeente Midden-Groningen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Wedeka. 

Hier werken ongeveer 100 mensen uit de voormalige gemeente Menterwolde op grond van de Wet 
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Sociale Werkvoorziening (Wsw). De gemeenten die deelnemen in de GR Wedeka en Wedeka 

hebben de afgelopen jaren nagedacht over een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Er zijn een 

aantal scenario’s geanalyseerd en beoordeeld. Er is gekozen voor een ombouwscenario. Voor de 

uitvoering van het ombouwscenario moet de GR op een aantal punten worden aangepast. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

De raad wordt voorgesteld: 

• Kennis te nemen van het Ombouwscenario Wedeka (bijlage 6) en een zienswijze af te 

geven (bijlage 7) aan het DB van de Gemeenschappelijke Regeling  Wedeka.  

• In te stemmen met de gewijzigde statuten (bijlage 4) van de Gemeenschappelijke 

Regeling Wedeka.  

 
Conclusie: 
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 3 februari. 
 
Toezegging:     

• De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of goedkeuring van de 

Provincie nodig is bij in- en uittreden van de gemeenschappelijke regeling Wedeka. 

 

7. Sluiting 

 


