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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4.

Transitie Visie Warmte (TVW): bespreken van de criteria bepalend voor de prioritering in het
uitvoeringsprogramma NW
Voor het opstellen van de transvisie warmte (TVW) is een eerste verkenning opgesteld met daarin
opgenomen kenmerken van de woningvoorraad in Midden-Groningen op basis van technische en
socio-economische factoren. Op basis van deze rapportage wordt met de raad in gesprek gegaan
zodat inzicht wordt verschaft in welke criteria de raad belangrijk vindt om tot een selectie van
wijken en buurten te komen waar we het eerst aan de slag gaan. Met deze inzichten kan de TVW
verder worden uitgewerkt.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
De raad wordt gevraagd om:
Aan te geven welke aspecten voor fracties belangrijk zijn bij de prioritering van buurten of
wijken in de gemeente Midden-Groningen.
Conclusie:
Alle partijen geven op basis van de 7 vragen uit de oplegnotitie aan wat voor hen belangrijk is bij
de Transitie Visie Warmte. Deze input zal meegenomen worden in het conceptstuk wat in
september in de commissie besproken zal worden. Het definitieve stuk komt dan vervolgens in
november in de raadscommissie en de besluitvormende raad.

5.

Kredietaanvraag eerste deel rojecten uit de eerste tranche Nationaal Programma Groningen
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In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst voor het Nationaal
Programma Groningen (NPG). Het nationaal programma moet Groningen een nieuw structureel
perspectief bieden op economie, energietransitie en leefbaarheid. Midden-Groningen heeft de
eerste 13 projectvoorstellen ingediend bij het NPG. Deze zijn positief beoordeeld. Daarmee zijn
de bijbehorende middelen beschikbaar gesteld aan Midden-Groningen. Om de projecten tot
uitvoer te kunnen brengen, dienen de middelen door de raad beschikbaar te worden gesteld aan
het college.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
De raad wordt voorgesteld:
In te stemmen een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van € 15.122.232 euro voor
de volgende projecten:
• M05 Herstructurering Hoogezand Noord € 2.510.750;
• M06 Aanpak verpauperde panden € 2.000.000;
• M07 Midden-Groningen op de kaart € 155.000;
• M08 Jongeren pitchen projecten € 250.000;
• M09 Bevorderen Sociale Veerkracht € 233.000;
• M10 De IJsberg € 2.221.740;
• M11 Ervaringsdeskundigen € 764.990;
• M12 Jongeren met Toekomst € 1.858.464;
• M13 Jongerenwerk + € 2.500.000;
• M14 Advies JIM Aanpak € 263.028;
• M15 Ontwikkelbedrijf € 1.064.000;
• M16 Hulpteam Overschild € 360.000;
• P48 Extra Talenttijd € 941.260.
2. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 2021-011.
Cnnclusie~

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 29 april 2021. De
meerderheid van de fracties is zeer positief over het voorstel. Er zijn echter ook een aantal
fracties die vinden dat de plannen verder uitgewerkt en de doelen helderder geformuleerd
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moeten worden. Vanwege deze argumenten wil een aantal fracties het voorstel eerst mee terug
nemen naar hun eigen fractie en het stuk dan nogmaals bespreken in de raad van 29 april.
Toeze~~inQen:
Wethouder Verschuren zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wat de argumenten waren
waarom het bedrag wat aangevraagd is voor project M09 "Bevorderen Sociale Veerkracht"
(700.000 euro) zo afwijkt van wat toegekend is (233.000 euro).

6.

Wijziging statuten St. Dr. Aletta Jacobscollege
De statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege zijn op een paar punten aangepast. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassing goed te keuren.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
De raad wordt voorgesteld:
- De Statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege goed te keuren.
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 29 april 2021.
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