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Nr. Verslaglegging raadscommissie 12 september 2019 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

4. Sportcapaciteit bij kindcentra Scholenprogramma 

Naar aanleiding van de bevingsproblematiek en de noodzaak om de scholen in de gemeente 

bevingsbestendig, krimp-proof, duurzaam en toekomstbestendig te maken, is het realiseren van 

passende sportvoorzieningen aan het Scholenprogramma toegevoegd. Dit voorstel heeft vooral 

gevolgen voor Hoogezand en Sappemeer omdat de sport- en gymlokalen op basis van de al 

ontwikkelde programmaplannen binnen het scholenprogramma van de voormalige gemeente 

Menterwolde en Slochteren een adequate oplossing bieden voor de vraag voor een passende 

gymvoorziening. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Vraag aan de aQendacommissie: 

De VVD fractie vraagt de agendacommissie zo snel mogelijk een tijdstip vast te stellen waarop 

gesproken gaat worden over de kaders van de besteding van de NPG-gelden. 

ToezeQQinQ: 

Wethouder Drenth zegt toe te komen met een geactualiseerde tijdsplanning van het 

scholenprogramma 
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Conclusie: 

De voorzitter concludeert dat er discussie is over de vraag of de financiering kan plaats vinden via 

een voorschot uit de NPG gelden. Deze gelden worden 4 november definitief toegekend en er zijn 

nog geen kaders vastgesteld voor de besteding. 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 

5, Beheerplan gemeentelijke gebouwen Midden-Groningen 

Het beheerplan gaat over de manier waarop de gemeente met haar vastgoed omgaat en de 

financiering daarvan. Alle gebouw- en installatie onderdelen zijn in kaart gebracht en daarvan 

zijn van alle items de staat en levensduur bepaald. Daaraan gekoppeld kan dus ook voor ieder 

item bepaald worden wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden en wanneer iets moet worden 

vervangen. Tegelijkertijd is de gemeente bezig om vastgoedbeleid te ontwikkelen. Dit moet er 

voor zorgen dat de gemeente voldoende vastgoed beheert om samen met haar inwoners haar 

maatschappelijke doelen te verwezenlijken. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Een aantal fracties roept om in het nog op te stellen vastgoed beleid kritisch te kijken of de 

gemeente geen vastgoed kan afstoten. 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 19 september 2019. 

6. Sluiting 
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