
Raadsnieuws
Midden-Groningen

Middenin Midden-Groningen

Wij willen ons als raad graag 
sterker en meer zichtbaar laten 
zien richting de samenleving. 
Wij willen meer in verbinding 
staan met u als inwoner, om te 
werken aan het verbeteren van 
het vertrouwen van de inwoners 
van Midden-Groningen in onze 
gemeente. 

We willen dit onder andere doen 
door te werken met een raadsak-
koord. Wij willen dit samen met de 
inwoners oppakken. 

Hoe doet de raad dit?
De raad heeft in een viertal bijeen-
komsten, waarvan één met inwo-
ners en maatschappelijke organisa-
ties, gesproken over de thema’s die 
in het raadsakkoord opgenomen 
moeten worden. Tijdens deze 
bijeenkomsten is er uiteindelijk 
een totaallijst van onderwerpen 
opgesteld. Wij hebben als raad uit-
eindelijk een keuze gemaakt voor 
4 thema’s.

Thema’s in het raadsakkoord
De volgende thema’s zijn gekozen: 

1. Armoede, omdat de raad zich 
grote zorgen maakt over de 
groeiende groep in de samen-
leving die onder de armoede-
grens 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 ontwik-
kelen.

3. Energietransitie en duur-
zaamheid, omdat de raad wil 
weten in hoeverre inwoners 
van Midden-Groningen hier-
door worden geraakt en hier-
op dan actie te nemen.

4. Beschikbaarheid en betaal-
baarheid van woningen, 
omdat de raad wil inzetten 
op de beschikbaarheid en de 
betaalbaarheid van woningen 
voor diverse doelgroepen als 
starters, jongeren, ouderen etc.  

Wil de hele raad hetzelfde?
Zijn dit dan thema’s waarover de 
hele gemeenteraad het eens is? 
Dat is niet zo. Wel is het zo dat 
wij het als raad eens zijn om in 
de komende raadsperiode met 
deze vier thema’s aan de slag te 
gaan. Binnen die thema’s kunnen 
er nog steeds verschillen zijn over 
de manier waarop de proble-
men opgelost moeten worden. 
Daarover moeten de partijen met 
elkaar in debat. Maar niet voordat 
de raad daar ook de inwoners bij 
heeft betrokken. Dat is voor de 
gemeenteraad een heel belangrijk 
uitgangspunt.

Hoe nu verder?
Het raadsakkoord wordt op 14 juli 
ter vaststelling voorgelegd aan de 
raad. De raad geeft daarin aan wat 
de spelregels zijn in het werken 
met een raadsakkoord. Verder 
geeft de raad hierin aan met welke 
thema’s we eerst aan de slag willen. 
Na de zomer wordt dit vastgestel-

de raadsakkoord op hoofdlijnen 
verder uitgewerkt in een meer 
gedetailleerd raadswerkprogram-
ma. Dan wordt uitgewerkt wat de 
raad wil bereiken met de thema’s, 
wat de planning is en hoe wij u als 
inwoners hierbij willen betrekken. 

Dit raadswerkprogramma wordt 
ter vaststelling voorgelegd aan 
de raad op 10 november bij de 
behandeling van de programma-
begroting. 

We houden u de komende tijd 
graag op de hoogte van de voort-
gang van het raadsakkoord.

Bezoek onze website 
bestuur.midden-groningen.nl

en volg ons op:

facebook.com/gemeenteraadmg/

twitter.com/gemeenteraadmg/


