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Onderwerp: Raadsbrief Collegeprogramma 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In uw vergadering van 9 juni jongstleden hebben GemeenteBelangen Midden-Groningen (GBMG), de 

Boer & Burger Partij Midden-Groningen (BBPMG), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en de 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) u een ambitieus maar realistisch collegeprogramma 

aangeboden.  

De uitgangspunten in dit collegeprogramma zijn: 

• De inwoner staat centraal: voor al het beleid dat wordt geformuleerd geldt dat wordt 

uitgegaan van het perspectief van de inwoner.   

• Iedereen doet mee: het nieuwe college wil de startsituatie verbeteren van specifieke 

doelgroepen om zo de kansenongelijkheid aan te pakken.  

• Prettige woon-, werk- en leefomgeving: bij beslissingen wordt rekening gehouden met de 

gevolgen op de leefomgeving, zodat het voor toekomstige generaties ook fijn wonen en 

werken is in onze mooie gemeente.  

 

Het doel is om ‘de Brede Welvaart’ in onze gemeente te verbeteren. Welvaart is meer dan de 

financiële situatie van individuen, het gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau en het 

gevoel van veiligheid van mensen, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van de 

natuurlijke leefomgeving, en vele andere factoren. Veel van de welvaart die mensen ervaren komt 

voort uit de interactie met hun directe omgeving. 

In dit collegeprogramma zijn deels thema’s genoemd die ook in het raadswerkprogramma terug 

zullen komen. Als dagelijks bestuur zal het college dan graag een stap terug doen om zo ruimte te 

geven aan het inhoudelijke debat in uw raad. Dit zal leiden tot aanpassing van dit 

collegeprogramma. Ook zal het dagelijks bestuur jaarlijks het programma evalueren en waar nodig 

aanpassen.  
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Financiën 

Een deel van financiële uitgangspunten uit het collegeprogramma zijn verwerkt in de voorjaarsnota, 

zoals 2 miljoen voor achterstallig onderhoud groen en grijs en 1 miljoen voor verduurzaming. 

Raad 

Op donderdag 9 juni jongstleden is het concept-collegeprogramma in uw raad aan de orde geweest. 

Toen is ook aangekondigd dat het collegeprogramma nog formeel vastgesteld moest worden in het 

nieuwe college. Gelet op de beraadslagingen heeft ons college gemeend met een addendum een 

tweetal onderwerpen te moeten toevoegen aan het collegeprogramma, namelijk ouderen en jeugd 

en een zinssnede over zich niet herkennen in het vrouw/man beeld. 

Portefeuilleverdeling 

Bijgaand treft u ook de definitieve portefeuilleverdeling aan. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

Bijlage: 
Collegeprogramma Midden-Groningen 2022-2026 Samen aan de slag! met addendum en 

portefeuilleverdeling. 

 


