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Motie 021. Groenvoorziening 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021 

Gemeenteraad behoord de beraadslaging: 

Inleiding: 

We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om onze gemeente er netjes uit te laten 
zien. Het is immers een visitekaartje. 

In de jaarstukken 2020 konden we lezen dat de beschikbare middelen en het areaal niet 
meer toereikend zijn en dat corona zijn incidentele effect gehad heeft op het areaal en de 
inzet van medewerkers. Door de structurele meerkosten leek het erop dat er een dreigend 
tekort in 2020 zou komen. Er is toen besloten om heel sober met het budget om te gaan en 
~e mogelijke overschrijding is zoveel mogelijk voorkomen. 

De achterstanden zijn nu anno 2021 in de gehele gemeente zichtbaar. Wij krijgen veel 
klachten, ongeruste inwoners en we zien nog geen verbetering van het groenonderhoud. 

We begrijpen dat dit te maken heeft met ziekte, te weinig personeel, begeleidingskosten 
van de SW en wij zouden graag zien dat dit zo spoedig mogelijk weer op peil wordt 

terende dat: 

In de gehele gemeente Midden-Groningen het onderhoud door de 

weersomstandigheden en het tekort aan financiën en personeel zeer te wensen 

overlaat. 

• Het voor veel inwoners een doorn in het oog is en op sommige plaatsen zelfs zorgt 

voor onveilige situaties. 

rwegende dat: 

Een goed onderhouden openbaar groen een visitekaartje is voor onder andere 

toeristen en inwoners; 

• Dit niet in een week is opgelost, maar dat niets doen de situatie alleen nog maar 

verslechterd. 

kt het College: 

• Zo spoedig mogelijk te kijken hoe de achterstanden kunnen worden weggewerkt, 

zodat het voor onze inwoners weer een mooie prachtige gemeente wordt waar het 

groenonderhoud zichtbaar een prioriteit heeft. 

• Te komen met een voorstel in de komende begrotingsvergadering om dit probleem 

structureel op te lossen. 
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De motie is 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke uwman 

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. 


