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Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, de heer Van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de commissievergadering
Financiën en Veiligheid van woensdag 3 april a.s..

Algemeen deel

De voorzitters van de raadscommissies doen hun best om zo snel mogelijk met de 
portefeuillehouders om de tafel te gaan om de LTA en IM-lijst te actualiseren. 
Waarschijnlijk gebeurt dat voor de F&V-portefeuilles vóór de vergadering van 3 april. In dat
geval worden de geactualiseerde documenten alsnog aan de agenda gehangen. 

Het als conformstuk geagendeerde raadsvoorstel gaat over de decembercirculaire. Net als 
de mei- en septembercirculaire wordt hierin informatie verschaft over de hoogte van de 
uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is één van de belangrijkste bronnen van 
inkomsten voor de gemeente. Het raadsvoorstel geeft aan hoe de wijzigingen volgens het 
college zouden moeten worden verwerkt in de begroting. De middelen die in december voor 
specifieke activiteiten worden ontvangen kunnen niet meer via een begrotingswijziging naar 
het juiste programma worden overgeboekt voor de uit te voeren activiteit. Daarom wordt 
voorgesteld deze te betrekken bij de resultaatbepaling en bestemming bij de jaarrekening 
2018 op de activiteiten waarvoor het ontvangen is.

Op de lijst van ingekomen collegebrieven staat slechts één niet-geagendeerd stuk, nl. het 
uitvoeringsprogramma handhaving 2019 Wabo en bodem. Dit uitvoeringsprogramma geldt 
meestal als één van de bijlagen bij het Jaarplan veiligheid. Bij de bespreking van het laatste 
jaarplan in de vorige commissievergadering ontbrak deze bijlage echter nog. 

Gaswinning en versterking

Eind februari verscheen een algemene voortgangsbrief van het college over het 
gaswinningsdossier. Het onderdeel NPG daaruit is reeds (versneld) meegenomen in uw 
vorige commissievergadering. Voor de overige onderdelen gold de normale ‘piepprocedure’.
Die leverde voldoende aanvragen op om de brief alsnog in zijn geheel te agenderen. Het gaat
dan over de versterkingsopgave, schadeafhandeling, dorpsvernieuwing, gaswinningsbesluit 
en nieuwbouwregeling. Met betrekking tot de versterkingsopgave is nog een tweede brief 
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binnengekomen die speciaal ingaat op het Lokaal Plan van Aanpak. Deze geeft de 
prioritering m.b.t. versterkingsopgave weer. Het LPA is een werkdocument en wordt ten 
minste jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en planningen. Het college 
heeft zorgen over de beoordelingscapaciteit, die niet aansluit bij de ambitie van het LPA. De 
NCG doet er alles aan op extra capaciteit beschikbaar te stellen. Aan de raad wordt gevraagd 
wensen en bedenkingen bij het LPA aan te dragen. Wat betreft de schadeafhandeling meldt 
het college in gesprek te zijn met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en 
het Rijk om nadere mogelijkheden voor versnelling te verkennen. Met betrekking tot de 
dorpsvernieuwing wordt gerapporteerd over de plannen t.a.v. Ten Post, Centrum Ten Boer 
en Woltersum. Qua financiering ligt hier een relatie met het NPG waarop men een beroep 
wil doen (zie volgend agendapunt); belangrijk is ook hiervoor dat de versterkingsopgave op 
gang komt.

Bespreking van de eerste collegebrief is aangevraagd door de fracties van PvdA, SP, 
ChristenUnie en 100% Groningen. De tweede brief is er door de agendacommissie aan 
toegevoegd.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

In uw vorige vergadering hebt u gesproken over de concept-bestuursovereenkomst m.b.t. het 
Nationaal Programma Groningen (NPG). U hebt verschillende zaken meegegeven aan het 
college t.b.v. de voorgenomen vaststelling en ondertekening enkele dagen na deze 
commissievergadering (zie besluitenlijst). De burgemeester heeft nadrukkelijk aangegeven 
dat ondertekening alleen zou gebeuren onder voorbehoud van instemming van de raad. Ten 
behoeve van die instemming achteraf is nu een raadsvoorstel opgemaakt. Het presidium 
heeft besloten om dit raadsvoorstel niet meer te agenderen voor de raadsvergadering van 27 
maart a.s., maar voor die van 17 april a.s. Dit geeft ook gelegenheid om e.e.a. nogmaals in de
commissie voor te bespreken. Er zijn namelijk op basis van de input vanuit raden en staten 
een aantal wijzigingen aangebracht in de bestuursovereenkomst. Deze zullen in een 
aangekondigde brief worden toegelicht. Bovendien zal in deze brief naar verwachting 
ingegaan worden op de betrokkenheid van de raad bij het vervolgproces, en op de 
uitgangspunten voor de financiering van projecten uit het voorschot van 15 miljoen voor 
2019. 

Dit agendapunt is door de agendacommissie zelf toegevoegd.

Shell

Op 23 januari jl. vond er op initiatief van de SP en Stad & Ommeland een actualiteitendebat 
plaats n.a.v. een interview dat de burgemeester had gegeven aan Shell. De SP wil graag de 
toen gevoerde discussie voortzetten om uiteindelijk ook in de raadsvergadering tot 
besluitvorming te komen. Het gaat dan om de informatievoorziening over de contacten met 
Shell, de rol van Shell bij de overgang naar schone energie en de democratische controle 
daarop, en over de rol en samenstelling van de New Energy Coalition.

Met vriendelijke groet, 
namens de voorzitter,
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Wolbert Meijer
raadsadviseur 


