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Motie 034. Adoptie namen Nationaal Holocaust Namenmonument 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 25 november 2021 

taterende dat, 

• De gemeenten waar Midden-Groningen uit ontstaan is een kroot aantal Joodse inwoners had, 
waàrvan het merendeel tijden de Tweede Wereldoorlog vermoord is 

• De route van Westerbork naar de werk- en vernietigingskampen liep door gemeente Midden -
Groningen 

rwegende dat, 

• Het blijven herinneren van waar onverdraagzaamheid en haat toe kunnen leiden van groot 
belang is, zeker ook in de huidige gepolariseerde samenleving 

• Ter herinnering aan de namen van hen die geen graf hebben, in Amsterdam het "Nationaal 

Holocaust namenmonument" is opgericht 

het college: 

• Over te gaan tot de adoptie ten behoeve van het Nationaal Holocaust namenmonument van 
(ten minste) 3 namen; 1 uit elk van de drie voormalige gemeente waar Midden-Groningen uit 
ontstaan is 

• Dat deze namen in overleg met de Stichting Herdenkingsstenen Midden -Groningen gekozen 
worden 

• De bijbehorende certificaten met uitleg en indien mogelijk biografische informatie, alsmede 
vermelding van, dan wet verwijzing naar de overige Joodse slachtoffers uit onze gemeente in 
samenwerking met de eerdergenoemde Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen en 
met het gemeentelijk archief, een passende plaats te geven in het Huis voor Cultuur en 
Bestuur. Ook dient hierbij te worden gewezen op de Joodse monumenten bij de stations 
Zuidbroek en Hoogezand die ter nagedachtenis aan de deportatie van de Joodse burgers zijn 
opgericht, alsmede een verwijzing naar dein de gemeente aanwezige struikelstenen 
(Stolpersteine). 

• Via de media en bij de scholen in onze gemeente dit kenbaar te maken en hier aandacht 
voor te vragen 

gaat over tot de orde van de dag 

-Groningen, 25 november 2021 

s de fractie (s) 

van der Meijden, raadslid CDA Midden-Groningen 

hris Ubels, raadslid WD Mídden-Groningen 

hea van der Veen, fractievoorzitter PvdA Midden-Gronin 

Lutterop, fractievoorzitter D66 Midden-Groningen 
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arcó AMetscher, fractievoarzitter Christenunie Midden-Groningen 

Han van der Vlist, fractievoorzitter SPMidden-Groningen ,,~.--~ 
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ove omen 

De motie is aangenomen met stemverhouding Z . ...'. 

verworpen 

fracties voor: C,(j~U(1~irv~ 

fracties tegen: ...~= 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2021 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


