
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 28 september 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Werkbezoek Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Henk Bakker (beleidsmedewerker), 050 367 6117, h.bakker@groningen.nl 
Hiske Wiggers (bestuursadviseur wethouder Jongman), 050 367 7131, hiske.wiggers@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In het kader van de betrokkenheid van de raad bij de aardbevingsregio, en de processen van 
schadeafhandeling resp. versterken en vernieuwing zijn een aantal werkbezoeken afgesproken. In 
september is de raad in gesprek geweest met het IMG (instituut mijnbouwschade), nu volgt de 
Nationaal Coördinator. 
Vanuit de gemeente (team V&V) zal een toelichting gegeven worden op het Lokale Plan van Aanpak, 
de organisatie daaromheen (Lokale Stuurgroep, regionale overleggen e.d.) en de Bestuurlijke 
Afspraken (o.a. de subsidieregelingen).
Vervolgens zal de NCG (uitvoeringsorganisatie van EZK) een uitleg geven over hun werkwijze, de 
voortgang van de versterking in onze gemeente, typologieaanpak e.d. Speciale aandacht voor de 
aanpak van Ten Post, waarover de raad op 1 juni j.l. een motie heeft aangenomen. 

Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldv fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 
burgers of andere betrokkenen. Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om kennismaking met 
het werk van de Nationaal Coördinator, in relatie tot het werk van het gemeentelijke team 
Versterken en Vernieuwen. 

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Aardbevingsproblematiek 

Nadere informatie
https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/
https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek
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