
Besluitenlijst gemeenteraad 2 juni 2022 

\/nnr~ittr~r• 

Dhr. A. Hoogendoorn 

Aanwezige raadsleden: 

Gemeentebelangen Midden-Groningen: 

M. Ploeger 

P.A. Nieland-Kampen 

H. Loots 

J.A. Buurke 

J. Vetthuis 

J. Hulzebos 

E.H. Lenting 

SP: J. Lesman-Veenstra 

T.O. Vader 

H.P. Oest 

Christenunie: N. Joostens 

M.T. Metscher 

I.R. Prins-Kruize 

GroenLinks: R.A. Dewnarain 

A.L. Dwenarain 

BBB-LMG F. A. Kruzenga 

(-:riffinr• 

F.M. Bouwman 

m.k.a. •

mw. G.H. Akkerman-Ritsema (GemeenteBelangen) 

mw. M.E. van Dijken (BBP) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2022. 

BBP MG: K.K.T. Hoving 

S.E. Brinkkemper 

G. Bruins 

M. Bos-Wu 

PvdA: T. van der Veen 

H. Flederus 

A.A.M. Perdon (m.u.v. 7A5) 

J. Westerdiep 

CDA: E. Drenth 

A.P.A. van der Burg-Versteeg 

H. Wind 

VVD: E.J.K. Offereins 

M.J. Vulpes 

D66: Y.P. Lutterop 

E.D. Smith 
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De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn F.M. Bouwman 

Voorzitter griffier 
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 2 juni 2022 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering in de raadzaal om 19.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

4. Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend. 

5 • Vaststellen van de verslagleggingen raadscommissies 12 en 19 mei en de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 28 april 2022 

• de verslagleggingen van de raadscommissies op 12 en 19 mei 2022 zijn ongewijzigd 

vastgesteld; 

de besluitenlijst van de raadsvergadering op 28 april 2022 is ongewijzigd vastgesteld. 

6. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen. 

Besluit (met algemene stemmen): 

In te stemmen met 

1. De wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken (bijlage 1) 

2. De lange termijn agenda (bijlage 2) 

3. De toezeggingenlijst (bijlage 3) 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 
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Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

A. Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Midden-Groningen 

7A1. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023-2026 Publiek Vervoer 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling 

bedrijfsvoeringorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen 

zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 in te dienen 

7A2. Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Groningen (ODG) 

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en geen 

zienswijze in te dienen op de concept Financiële verordening Omgevingsdienst 

Groningen en op de ontwerpbegroting 2023. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst 

Groningen. 

• Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst 

Groningen. 

• Kennis te nemen van de concept Financiële Verordening Omgevingsdienst 

Groningen. 

• Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2023 van de 

Omgevingsdienst Groningen. 

• Geen zienswijze in te dienen tegen de concept Financiële Verordening 

Omgevingsdienst Groningen. 
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7A3. Jaarstukken 2022 Regio Groningen-Assen (RGA) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2022 (jaarrekening 2021, 

conceptbegroting 2023 en uitvoeringsprogramma 2022) voor kennisbeving aan te 

nemen en geen zienswijze in te dienen. 

(Demissionair portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

Besluit met 30 stemmen voor en 1 stem tegen (BBB-LMG): 

• Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Regio Groningen-Assen en geen 

zienswijzen in te dienen; 

• De Regio Groningen-Assen van het besluit van de raad in kennis te stellen. 

7A4. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen 

(VRG) 

Het doel van de Veiligheidsregio is om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed 

mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de gemeente en de taken goed en 

veilig uit te voeren. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en de actualisatie van de begroting 2022 en voor de 

conceptbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Besluit (met algemene stemmen): 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021. 

2. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2022. 

3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio 

Groningen. 

4. Geen zienswijze in te dienen op de actualisatie van de begroting 2022 en de 

concept beleidsbegroting 2023. 

7A5. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Publieke Gezondheid en Zorg 

(PG~tZ) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023. 
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(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Mw. Perdon heeft de raadzaal verlaten en heeft derhalve niet gestemd. 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 Publieke Gezondheid &t Zorg en geen 

zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 in te dienen. 

7B. Vaststellen grondexploitatie project de Drevenhof in Hoogezand 

De gemeenteraad wordt gevraagd een grondexploitatie vast te stelten voor de ontwikkeling van 

project "de Drevenhof" in Hoogezand. Het gaat om de realisatie van 12 levensloopbestendige 

woningyen, te realiseren onder collectief particulier opdrachtgeverschap. Door een 

grondexploitatie op te starten kan de gemeente afspraken maken over de verkoop van de kavel 

en kan het bouwrijp maken gestart worden. 

(Demissionair portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

Besluit (met algemene stemmen): 

1. De grondexploitatie Drevenhof vast te stellen. 

2. De begrotingswijziging 2022-014 vast te stellen en de begroting te wijzigen. 

7C. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Noordbroek, 

Noorderstraat 25 

Het agrarisch bedrijf aan de Noorderstraat 25 te Noordbroek heeft plannen om het 

pluimveehouderijbedrijf uit te breiden. Onderdeel van de planologische procedure is het vragen 

van een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad. Na het afgeven van een 

(ontwerp) verklaring van geen bedenkingen, zal het ontwerpbesluit van de raad samen met de 

ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van 
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het agrarisch bedrijf op Noorderstraat 25 te Noordbroek; 

7D. Aanwijzen en aanpassen karakteristieke objecten 

Eikenaren van 2 adressen in de gemeente hebben verzocht om aanwijzing van hun pand als 

karakteristiek object. De eigenaren willen hun karakteristieke pand onderhouden en hiervoor 

een subsidie aanvragen. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Besluit (met algemene stemmen): 

1. De volgende adressen aan te wijzen als karakteristieke objecten: 

-Hoofdweg 38, Kolham 

-Hoofdweg 120, Slochteren 

2. Het voorgaande te verwerken in een toekomstig bestemmingsplan/omgevingsplan. 

3. Bij de toekomstige actualisering van het bestemmingsplan zal de aanwijzing 

karakteristiek voor Oosterweg 1, Muntendam worden verwijderd. 

$• Vaststellen normenkader 2022 

Het Normenkader 2022 wordt vastgesteld door de raad en betreft een overzicht van alle 

relevante wet- en regelgeving, relevante gemeentelijke verordeningen en andere gemeentelijke 

regelgeving. Het Normenkader 2022 geeft het kader waarbinnen de interne controle plaats vindt 

op rechtmatigheid. 

(Demissionair portefeuillehouder: de heer Drenth) 

Dit punt is op 17 mei besproken in de auditcommissie en de auditcommissie heeft hierover 

positief geadviseerd. 

Besluit: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen (BBB-LMG) 

Normenkader 2022 vast te stellen (zie bijlage 1). 

9 • Afscheid wethouder Verschuren 

Wegens het benoemen van een nieuw college op 9 juni, wordt er afscheid genomen van de 

huidige collegeleden. Omdat wethouder Verschuren o 9 juni niet aanwezig kan zi'n, neemt de 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 8 van 8 

Datum: 30 juni 2022 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

raad nu afscheid. De wethouder wordt toegesproken door mw. Lesman namens de SP en door de 

voorzitter van de raad namens de raad. Hij wordt bedankt voor zijn inzet voor de gemeente 

Midden-Groningen. 

Dhr. Verschuren krijgt namens de raad bloemen en een cadeau overhandigd door de 

burgemeester als raadsvoorzitter. 

10. Sluiting 
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