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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2021
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A. Hoogendoorn
Voorzitter

F.M. Bouwman
Griffier

gemeente
Midden-Groningen

Pagina:

3 van 6

Datum:

27 januari 2021

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers.

4.

Vaststelling lokaal programmaplan "Hart voor Midden-Groningen", onderdeel van Nationaal
Programma Groningen
Op 28 oktober heeft de raad ingestemd met het voorleggen van het concept lokaal
programmaplan "Hart voor Midden-Groningen" aan het bestuur van Nationaal Programma
Groningen (NPG). Het Dagelijks Bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft op 7 december
2020, op basis van een positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie, ingestemd
met het door Midden-Groningen ingediende programmaplan. Tot slot wordt de gemeenteraad
gevraagd om het lokale NPG Programmaplan "Hart voor Midden-Groningen" vast te stellen.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om het lokaal Programmaplan
van Midden-Groningen "Hart voor Midden-Groningen" goed te keuren;
2. Kennisnemen van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie;
3. Kennis te nemen van de antwoordnota van Midden-Groningen, de aanpassingen in het
lokaal Programmaplan en het bijgestelde advies van de beoordelingscommissie;
4. Het lokale NPG Programmaplan "Hart voor Midden-Groningen", zoals bijgevoegd, vast te
stellen;
5. Het college op te dragen om in overleg met de raadswerkgroep NPG te komen tot
afspraken over het vervolgproces (invulling budgetrecht, monitoring, rapportering,
verantwoording en bijsturing).
6. Het selectiedocument "Naar een goede en afgewogen start" vast te stellen, met in
achtneming van twee verschuivingen bij de projecten "Moeders van Midden-Groningen"
en "Ervaringsdeskundigen".
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Conclusie•
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raad van 28 januari 2021.
Toeze~~in~en:
• De portefeuillehouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op
de vragen over het gezinsinvesteringsplan.
• De portefeuillehouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op
de vragen naar de nadere specificatie van het bedrag van € 950.000.
De portefeuillehouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op
de vragen over de pilot Tijd voor Toekomst.
Kredietaanvraag terreininrichting 2e fase Kielzog
De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en
bestuurlijke organisatie in Hoogezand. De eerste fase van de uitvoering hiervan is inmiddels
uitgevoerd. In de tweede fase worden vóór de oplevering van het gebouw twee tuinen aangelegd.
Nadat het gebouw is opgeleverd wordt het openbaar groen ingericht, wordt het parkeerterrein
aan de oostkant van het gebouw uitgebreid en worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het
krediet is bedoeld voor de uitvoering van de hiervoor beschreven werken.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
De raad wordt voorgesteld:
1. Een krediet van € 903.056, -beschikbaar te stellen voor de terreininrichting van de
openbare ruimte 2e fase Kielzog;
2. In de dekking van het krediet te voorzien zoals aangegeven onder punt 9 van het
voorstel;
3. Begrotingswijziging 2021-003 vast te stellen zoals aangegeven onder punt 9 van het
voorstel.
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 28 januari 2021.
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De portefeuillehouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op
de financiële specificatie van de werkzaamheden zoals op blz. 1 van het raadsvoorstel
onder a t/m f benoemd.
De portefeuillehouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op
de publieke toegankelijkheid van de binnentuin.

Kredietaanvraag versterking Multifunctioneel Centrum de Borgstee te Harkstede
In dit voorstel wordt bouwkrediet aangevraagd voor de dekking van de kosten voortkomend uit
het bouwkundig versterken van MFC de Borgstee.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
De raad wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de versterking, functionele
verbetering en verduurzaming van MFC de Borgstee te Harkstede.
Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet van € 1,17 miljoen voor de
versterking, verbetering en verduurzaming van het gebouw conform de financiële bijlage.
De bijbehorende begrotingswijziging (2020-005) conform de financiële bijlage vast te stellen.
Conclusie•
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 28 januari 2021.

7.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening regelt dat inwoners met problematische schulden bij
gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.
Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het
voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt
besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt. De nieuwe verordening regelt
dat de Gemeente binnen 8 weken een besluit neemt.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
De raad wordt voorgesteld:
• De verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast te stellen.
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Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 januari 2021.
Toeze~~in~en:
• De wethouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op de
vragen naar de gemiddelde doorlooptermijnen na de 1e intake.
• De wethouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op de
vragen naar de precieze afspraken met betrekking tot zelfstandigen.
• De wethouder zegt toe de afhandelingstermijnen de komende tijd goed te gaan
monitoren en de raad daar inzicht in te geven.
• De wethouder zegt toe voor de raad van 28 januari schriftelijk terug te komen op de
vraag of de adviesraad sociaal domein ook om advies is gevraagd.
8.

Samenwerkingsovereenkomst en de prestatieafspraken 2021 tussen corporaties,
huurdersor~anisaties en gemeente (op verzoek SP)
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
Conclusie:
Dit agendapunt gaat niet door naar de raad. De voorzitter concludeert dat dit punt op dit
moment voldoende is besproken en dat dit onderwerp leeft binnen de raad.
De verdere bespreking van dit punt wordt meegenomen in de bespreking van de tussenstand van
de woonvisie. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de agendacommissie met het verzoek om
hiervoor in het voorjaar 2021 een moment te plannen. De fracties worden verzocht de technische
vragen hierover schriftelijk aan te leveren bij de griffie zodat de vragen inclusief de antwoorden
te zijner tijd kunnen worden betrokken bij deze nog te plannen bespreking.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.
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