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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2021
De raad van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
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1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Pagina:

3 van 6

Datum:

29 april 2021

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Bij het agendapunt 4 is ingesproken door de heer Hans Huiting. Hij spreekt in namens Stichting
DIG050 /Stichting de Computerbank.

4.

Rekenkamerrapport Armoedebeleid
De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende
en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit
naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van het gemeentelijk
armoedebeleid een onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het
onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en
vaststelling worden aangeboden.
(dhr. Poorthuis namens de Rekenkamercommissie en namens het college de portefeuillehouder
dhr. Verschuren)
De raad wordt gevraagd om:
1. Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport armoedebeleid van de
Rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen conclusies en
bevindingen;
2. In te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het voorliggende rapport van de
Rekenkamercommissie.
Toezeg~in~:
1. De wethouder heeft aangegeven dat de raad ambtelijke ondersteuning kan krijgen bij het
versterken van de kaderstellende rol.
2. De wethouder zegt toe de vraag naar de acties die de gemeente heeft gedaan om de
huisraadbank te behouden, schriftelijk te beantwoorden.
3. De wethouder ze t toe de raad inza e te even in de diverse monitoren en benchmarks.
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4. De wethouder zegt toe te onderzoeken of 1 telefoonnummer / 1 loket mogelijk is.
In de vergadering is door GemeenteBelangen Midden-Groningen aan de fracties gevraagd te
reageren op de suggestie om als raad een discussie te voeren over het armoedebeleid en een
actievere rol van de raad daarin. Dit naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen uit het
rapport. Hiervoor is brede steun uitgesproken.
De heer Poorthuis doet het aanbod om samen met de onderzoeker de raad te willen begeleiden in
de dialoog over het rapport.
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 29 april 2021. Dit op
verzoek van de fractie GBMG. De fractie heeft aangeven in de raadsvergadering te willen komen
met concrete voorstellen naar raad en college ten aanzien van de discussie met de raad.
5.

Kredietaanvragen kindcentra

5a.

Verbouw kindcentrum Zuidbroek
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.
Aan de orde is de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten
voortkomend uit het budget scholenprogramma voor KC Zuidbroek.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
De raad wordt gevraag om het volgende beluit te nemen:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de bouwkundige opgave die
er ligt voor KC Zuidbroek.
2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de bouwkundige opgave
en de inpassing in de openbare ruimte conform de financiële bijlage.
3. De bijbehorende begrotingswijziging (2021-009) conform de financiële bijlage vast te
stellen.
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ToezeQQin~:
Wethouder Drenth zegt op vragen van de fractie van de PvdA toe dat de raad de excel sheets
krijgt die in algemeenheid onder raadsbrief nummer 267 (kosten voor Corona en de daarbij
horende compensatie) liggen.
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 29 april 2021
5b.

Uitbreiding en verduurzaming KC Woldwijck 1 te Hoogezand
Voor Kindcentrum Woldwijck 1 in Hoogezand is op 13 oktober 2020 door vaststelling van het
Programma en Overzicht voor het jaar 2021 door het College 190 m2 permanente uitbreiding
toegekend om het capaciteitstekort op te heffen. Gelijktijdig met de uitbreiding van het gebouw
wordt het bebouw ook nog verder verduurzaamd vanuit de middelen die hiervoor beschikbaar zijn
vanuit het Toekomstbudget.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
De raad wordt gevraagd om:
1. Kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de permanente
uitbreiding met 190 m2 en de functionele verbetering en verduurzaming van KC
Woldwijck 1 te Hoogezand.
2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de uitbreiding, de
functionele verbetering en verduurzaming van het gebouw overeenkomstig de financiële
bijlage.
3. De bijbehorende begrotingswijziging 2021-010 conform de financiële bijlage vast te
stellen.
Toeze~~in~:
De fractie van de PvdA stelt de vraag waarom het technisch niet mogelijk is om zonnepanelen te
plaatsen op het sedumdak. Wethouder Drenth zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden.
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Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 29 april 2021.
6.

Omgevingswet: vaststelling uitgangspuntennotitie sturingsfilosofie
Met ingang van 1 januari 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. De Omgevingswet wil het
omgevingsrecht eenvoudiger en inzichtelijker maken. De invoering van de Omgevingswet ziet de
gemeente Midden-Groningen als een groeimodel. Er worden stapsgewijs keuzes gemaakt. In april
2020 is het programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet door de raad vastgesteld. Nu
de gemeente aan de vooravond staat van de invoering, is een verdieping op de ambities en een
nadere uitwerking van de uitgangspunten nodig. Dit is opgenomen in de uitgangspuntennotitie.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie)
De raad wordt gevraagd om:
1. De Uitgangspuntennotitie sturingsfilosofie Omgevingswet voor de gemeente Midden-Groningen
vast te stellen.
Toeze~~inQ:
1. Wethouder van Schie zegt toe uit te zoeken of het juridisch mogelijk is voor de raad om
een kleine groep raadsleden te mandateren een advies voor te bereiden. Dit naar
aanleiding van de suggestie van de fractie van de PvdA. Het doel is om de adviestermijn
van acht weken niet onnodig vaak te hoeven verlengen.
2. Wethouder van Schie zegt toe de niet beantwoorde vragen van de WD fractie als
technische schriftelijk te beantwoorden. De vragen zullen door de WD aangeleverd
worden bij de griffie.
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 29 april 2021.

7.

Sluiting
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