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1. Voorstel 

Het raadswerkprogramma “Middenin Midden-Groningen 2022 – 2026” vast te stellen.  

 

2. Inleiding 

Na de gemeenteraadsverkiezingen was er één ding waar alle partijen het direct over eens waren: 

Midden-Groningen staat voor grote uitdagingen. Die grote uitdagingen vragen om stevige 

oplossingen, vanuit een sterke raad en in samenwerking met de Midden-Groningers. Dit gaat niet 

vanzelf. De raad wil zich daardoor sterker en zichtbaarder neerzetten richting het college, maar 

vooral richting de samenleving. Ze willen meer in verbinding staan met de inwoners om alle 

inwoners nog beter te vertegenwoordigen. Het doel hiervan is dat de raad wil werken aan het 

verbeteren van het vertrouwen van de inwoners in de overheid. De raad heeft daarom besloten om 

te werken met een raadsakkoord. In dit raadsakkoord biedt de raad de ruimte aan de samenleving 

om mee te denken. Het raadsakkoord “Middenin Midden-Groningen 2022-2026” is in de 

raadsvergadering van 14 juli 2022 door de raad vastgesteld. Hierbij is afgesproken dit raadsakkoord 

uit te werken in een raadswerkprogramma, dat hierbij nu ter vaststelling voorligt. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De raad van Midden-Groningen wil zich graag sterker en meer zichtbaar laten zien richting de 

samenleving, om te werken aan het verbeteren van het vertrouwen van de inwoners van Midden-

Groningen in onze gemeente. Op 14 juli 2022 heeft de raad het raadsakkoord vastgesteld waarin we 

als raad de volgende 4 thema’s gaan oppakken: Armoede, Jeugdzorg, Energietransitie en 

duurzaamheid en Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Deze thema’s zijn verder 

uitgewerkt in een raadswerkprogramma dat hierbij ter vaststelling voorligt. 
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4.  Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd tot het vaststellen van de kaders voor de gemeente. Door middel van dit 

raadswerkprogramma stelt de raad de uitgangspunten voor de komende raadsperiode vast voor de 

thema’s waar de raad mee aan de slag wil.  

5.  Beoogd effect 

Tijdens de coalitieonderhandelingen heeft een ruime meerderheid van de partijen aangegeven te 

willen werken aan het herstel van het vertrouwen van de inwoners. Dit betekent dat de 

gemeenteraad meer moet inzetten op verbinding met de samenleving om de inwoners goed te 

vertegenwoordigen. De raad wil dit onder andere doen door te gaan werken met een raadsakkoord 

dat hierbij is uitgewerkt in een raadswerkprogramma. 

 

6. Argumenten 

In het raadsakkoord zijn uitgangspunten en waarden opgenomen hoe de raad in de komende 

periode wil werken. Er zijn spelregels en verwachtingen beschreven over het samenspel tussen de 

raad, het college, de ambtelijke organisatie en de griffie. 

De raad heeft in het raadsakkoord dat op 14 juli 2022 is vastgesteld gekozen voor de volgende 

thema’s:  

1. Armoede, omdat de raad zich grote zorgen maakt over de groeiende groep in de 

samenleving die onder de armoedegrens leven. 

2. Jeugdzorg, omdat de raad wil dat alle jongeren goed kunnen opgroeien in Midden-

Groningen en dat ze de kans hebben om zich te ontwikkelen. 

3. Energietransitie en duurzaamheid, omdat de raad wil weten in hoeverre inwoners van 

Midden-Groningen hierdoor worden geraakt en hierop dan actie te nemen. 

4. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, omdat de raad wil inzetten op de 

beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen voor diverse doelgroepen als starters, 

jongeren, ouderen etc.   

Deze thema’s zijn vervolgens uitgewerkt in een meer getailleerd raadswerkprogramma, dat hierbij 

ter vaststelling voorligt. 

Hierbij is door de raad inmiddels ook gekeken naar de prioritering. Als we naar de vier thema’s 

kijken zien we een duidelijke rode draad: de sociale gevolgen van de verschillende problemen voor 

de verschillende doelgroepen zijn in veel gevallen vergelijkbaar. Hoe houd ik een dak boven mijn 

hoofd? Hoe zorg ik voor mijn kinderen? Om te zorgen dat de gekozen oplossingen elkaar niet bijten, 

maar juist aanvullen, is het belangrijk om de thema’s in samenhang te bekijken en aan te pakken. 
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Daarom investeert de raad in een integrale benadering gericht op het verbeteren van leefbaarheid 

en kansengelijkheid. Dat is de focus van het Raadswerkprogramma. Dat betekent niet dat die 

aanpak altijd breed of allesomvattend moet zijn. Er kan juist ook gekozen worden voor een 

initiatief dat gericht is op één van de wijken in Midden-Groningen of op één specifieke doelgroep. 

Verder heeft de raad uitgesproken het thema beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen met 

voorrang te willen oppakken, hiermee zal binnenkort worden gestart. Voor de andere drie thema’s 

zullen de voorbereidende gesprekken binnenkort worden opgepakt, op basis hiervan zal een 

verdere prioritering worden gemaakt.   

7.  Kanttekeningen en risico’s 

Om te hoog gespannen verwachtingen te voorkomen is het belangrijk om vooraf helderheid naar 

inwoners te geven over wat de kaders zijn binnen de thema’s, wat het speelveld is en binnen welke 

bandbreedte er invloed aangewend kan worden. Deze helderheid voorkomt teleurstelling. 

 

8.  Financiële paragraaf 

Bij het vaststellen van het raadsakkoord op 14 juli 2022 heeft de raad het volgende besloten: 

• In de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 een stelpost van 500.000 euro per jaar in de begroting 

op te nemen voor  
- Een kwalitatieve start in het betrekken van onze inwoners bij het raadswerkprogramma  
- En de uitwerking en uitvoering van het raadswerkprogramma. 

 

Dit besluit is in de raadsvergadering van 29 september 2022 met een begrotingswijziging financieel 

verwerkt. 

9.  Communicatie                                                                                                                         

Er is een publieksvriendelijke versie van het raadswerkprogramma gemaakt en er is in de regionale 

media en via social media gecommuniceerd over het raadsakkoord. In het vervolgtraject zal de 

raad de inwoners van Midden-Groningen betrekken en wordt per thema bekeken op welke manier 

dit het beste kan. Verder is er een samenvatting gemaakt, die als bijlage is bijgevoegd. 

10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

In het raadswerkprogramma wordt aangegeven waar de focus op gelegd wordt binnen het thema, 

welk probleem de raad wil oplossen, wat de planning is en hoe de samenleving van Midden-

Groningen hierbij wordt betrokken. Dit raadswerkprogramma wordt vastgesteld in de 

raadsvergadering op 10 november bij de behandeling van de programmabegroting.  
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De begeleidingscommissie Raadsakkoord, 

Jan Velthuis 

Marieke Bos 

Thea van der Veen 
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Harry Wind 
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Bijlage: 

1 Raadswerkprogramma Middenin Midden-Groningen 

2 Samenvatting raadswerkprogramma 

 

 


