
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 15 september 2020 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: H. Haze 

  J. van Duren       M. Ploeger  

  H.J. Flederus       G.H. Akkerman 

  J. Westerdiep       J. Velthuis 

  R. Sinnema        

SP:  M. Feenstra-Jansen     VVD:  M.E. Bos-Carabain 

  I. Klaassens       E.J.K. Offereins 

  K.W. Koning       P.A. Nieland-Kampen 

          C.J.H. Ubels 

ChristenUnie: M.T. Metscher      CDA: H. Wind 

  N. Joostens       F. Bos  

  R. Folkersma       M.W. van der Meijden 

GroenLinks: M.A. Bosman      D66: G.H. Renkema    

H. Bos        Y.P. Lutterop 

     

 

m.k.a. 

H. Loots (GemeenteBelangen Midden-Groningen 

N.R. van der Vlist (SP) 

H. Polat (SP) 

K. Bos (ChristenUnie) 

A.P.A. van der Burg-Versteeg (CDA) 

A.D. Bosscher (GroenLinks) 

F.A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2020. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 15 september 2020 

1. Opening 

De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur.  

 

2.  Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzgd vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4.  Jaarrekening 2019 

 

Bijgaand is opgenomen de jaarrekening 2019 van de gemeente Midden-Groningen.  

Het college legt in deze Jaarrekening verantwoording af aan de raad en de inwoners van 

Midden-Groningen omtrent de voorgenomen doelen en de besteding van financiële middelen, 

zoals deze in de begroting 2019 zijn vastgesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

De auditcommissie heeft naar aanleiding van het verslag van bevindingen van de accountant een 

advies uitgebracht aan de raad.  

Dit advies is ook bij de raadsstukken gevoegd. 

Dhr. Flederus geeft als voorzitter van de auditcommissie een korte toelichting op het advies. 

 
Besluit: met algemene stemmen 

 

1. De Jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de gemeente Midden-Groningen met een 

nadelig resultaat van € 4.570.322 vast te stellen; 

2. In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 1.667.625 naar 

begrotingsjaar 2020 en deze toe te voegen aan een in te stellen bestemmingsreserve 

‘Financiële ruimte 2019’; 

3. Een bedrag te onttrekken van €197.000 aan de reserve Financiële ruimte 2017; 

4. Een bedrag te onttrekken van € 401.000 aan de bestemmingsreserve Kielzog fase 2; 

5. Een bedrag ontvangen krimpgelden van € 89.000 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde; 
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6. Het nadelig resultaat 2019 € 5.728.947 te onttrekken aan de algemene reserve; 

7. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen; 

8. Kennis te nemen van het accountantsrapport behorend bij de jaarstukken 2019; 

9. Kennis te nemen van de reactie van het college op de bevindingen van de accountant. 

 

5.  Investeringskrediet Gorecht-West fase 4  

 

De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de wijk 

Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Voor het bouwrijp- en woonrijp maken van 

Fase IV wordt nu een Investeringskrediet aangevraagd. Hiermee kan de openbare ruimte in Fase 

IV worden aangelegd en vernieuwd. Vanwege de vertrouwelijke financiële gegevens de bijlage 

“Investeringsraming Gorecht-West Fase IV” wordt de raad verzocht de geheimhouding over deze 

bijlage te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

Besluit: met algemene stemmen 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 3.707.000 voor de 

uitvoering van Fase IV-wijkvernieuwing Gorecht-West overeenkomstig de bijlage en de 

toelichting in de financiële paragraaf. Hiervan wordt voor € 1.010.000 gedekt met 

investeringsbijdragen;  

2. De begrotingswijziging 2020-015 vaststellen; 

3. Op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet de door het college opgelegde 

geheimhouding op bijlage “Investeringsraming Gorecht-West Fase IV” op basis van 

artikel 25 lid 2 Gemeentewet Juncto 10 lid 2b en lid 2g Wob conform de onder 

argumenten weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 

6.  Bekrachtiging geheimhouding bijlage Kindcentrum Hoogezand-West 

 

De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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Besluit: met algemene stemmen 

• Op grond van artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet van de door het college opgelegde 

geheimhouding op bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel 2019-031819 Nieuwbouw 

kindcentrum Hoogezand-West op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de onder 

argumenten weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 
 

7. Bekrachtiging geheimhouding bijlage Kindcentrum Siddeburen 

 

De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit: met algemene stemmen 

• Op grond van artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet van de door het college opgelegde 

geheimhouding op bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel 2019-031820 Nieuwbouw 

kindcentrum Siddeburen op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de onder argumenten 

weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 

 

 

8. Bekrachtiging geheimhouding bijlage grondaankoop Stadsentree 

 

De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

1. Kennis te nemen van het raadsvoorstel voorbereidingskrediet en aankoop gronden 

stadsentree Hoogezand en besluiten het raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen 

aan de gemeenteraad.  

2. Op grond van artikel 25.2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlagen 2, 
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3, 4, 5 en 6 behorende bij het voorbereidingskrediet en aankoop gronden stadsentree 

Hoogezand, o.b.v. art. 10 WOB, lid 2b en lid 2g conform de onder argumenten 

weergegeven onderbouwing. 

 

 

9. Sluiting 

 


