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M.T. Metscher D66: Y.P. Lutterop 

I.R. Prins-Kruize E.D. Smith 

GroenLinks: R.A. Dewnarain 

A.L. Dwenarain 

BBB-LMG Mw. F. A. Kruzenga 
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M.J. Vulpes (WD), 

A.A.M. Perdon (PvdA) 

M.N. Min (CDA), vanaf punt 12. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022. 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoo 

Voorzitter 

F.M. Bouwman 

griffier 
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 30 'uni 2022 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering met 10 minuten vertraging om 19.40 uur, vanwege het 

aanbieden van een brandbrief door een vertegenwoordiging van boeren uit Midden-Groningen. 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn 4 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Voorgesteld wordt om deze moties 

als laatste punt op de agenda te plaatsen. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich de volgende insprekers gemeld: 

• Mevrouw Voorn-Rosing spreekt in over de mogelijke ontwikkelingen van het plan 

Rengerspark West. Ze biedt de raad een petitie aan. 

• 4 jongeren, Brenda, Nikki, Suad en Shirley spreken in en roepen de raad op om meer in 

te zetten op het betrekken van jongeren bij de politiek en zich te verdiepen in de 

mogelijkheden die daarvoor zijn. 

• Dhr. M. Kluit spreekt in over de wijze van actievoeren t.a.v. het stikstofbeleid. 

4. Vragenuur 

Er zijn vragen ingediend door de SP over het Woningbouwproject Martenshoek 

Naar aanleiding van de bijdrage van de heer Schelvis in de openbare avond van 14 april ter 

gelegenheid van het raadsakkoord zijn wij als SP-fractie nog met wat vragen blijven zitten ten 

aanzien van de rol van de gemeente in het niet slagen van dit project. 

Kan de wethouder een lezing geven van het verhaal aangaande het woningbouwproject 

Martenshoek vanuit de kant van het college/de gemeente. Dit om meer duidelijkheid te krijgen 

over wat er nu precies gebeurd is. Ook zouden we graag een update willen over hoe het er nu 

voorstaat. 

De vragen zijn beantwoord door portefeuillehouder Drenth. 

5. Vaststellen van de verslaglegging van de raadscommissie op 16 juni 2022 en de 

besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 2 en 9 juni 2022 

• de verslaglegging van de raadscommissie van 16 juni 2022 is ongewijzigd vastgesteld; 
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• de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 2 en 9 juni 2022 zijn ongewijzigd 

vastgesteld. 

6. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoenin~svoorstellen. 

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 om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

A. Rekenkamerrapport jeugdzorg 

De rekenkamer Midden-Groningen heeft - in overleg met de Auditcommissie -een 

onderzoek uitgevoerd naar het beleid met betrekking tot de Jeugdzorg in Midden-

Groningen. In het bijgevoegde rapport staan de bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen voor de raad beschreven. 

(Portefeuillehouder: dhr. Poorthuis namens de Rekenkamer en namens het college 

dhr. Offereins) 

Besluit (met algemene stemmen): 

1. Kennis te nemen van het Quick scan rekenkamerrapport jeugdzorg en de daarin 

opgenomen conclusies en aanbevelingen; 

2. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit het voorliggende rapport van 

de rekenkamer. 

B. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Wedeka (Gemeenschappelijke 

Regeling van Midden-Groningen) 
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De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 en 

volgende jaren van Wedeka voor kennisgeving aan te nemen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

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

o Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van GR Wedeka Bedrijven. 

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022. 

m Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van GR Wedeka Bedrijven. 

v Af te zien van het indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2023. 

o Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van GR Wedeka Bedrijven de financiële 

consequenties van de begrotingswijziging 2022 te betrekken bij de Najaarsnota en de 

begroting van 2023. 

8. Voorstel wijziging fractievergoeding 

Jaarlijks ontvangen de fracties een fractievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de positie 

van de gemeenteraad te versterken. De fractievoorzitters hebben verzocht om een notitie met 

een voorstel om een mogelijke uitbreiding van de vergoeding met als doel om de positie van de 

raad meer te versterken. Deze notitie is op 9 juni besproken in het fractievoorzittersoverleg en 

op basis daarvan wordt dit voorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Stemverklaring SP: 

Ondanks dat de SP het zelf niet noodzakelijk vindt om tot verhoging over te gaan, zien ze dat 

Midden-Groningen onder het gemiddelde zit wat betreft de fractievergoeding en daarom 

stemmen ze dan ook voor. 

Besluit: met algemene stemmen 

• de fractiever~oedin~ met ingang van april 2022 vast te stellen op € 2250,- per fractie en 

€ 100,- per raadslid 

• de verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen 

2020 hierop aan te passen en opnieuw vast te stelten 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 6 van 8 

Datum: 6 juli 2022 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

• Voor 2022 en 2023 incidentele financiële dekkind te halen uit de BAVG gelden 

• De hoogte van de fractievergoeding bedragen in het voorjaar 2024 te evalueren in het 

fractievoorzittersoverleg naar aanleiding van de verantwoording fractievergoeding 2023 

• Op basis van de conclusies uit de evaluatie in 2024 de hoogte van de fractievergoeding 

definitief vast te stellen en structurele financiële dekking te bepalen. 

9. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissieleden 

De raad wordt voorgesteld de voor~edra~en personen als plaatsvervangend commissieleden te 

benoemen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit mw. Lenting, mw Lesman (voorzitter) en 

mw.Dewnarain, heeft de geloofsbrieven van de plv. commissieleden onderzocht en in orde 

bevonden en daarmee kunnen de plv. commissieleden worden benoemd. 

Besluit: per acclamatie 

1. Als plaatsvervangend commissieleden te benoemen: de heer T. van Rosmalen voor de 

fractie van Boer &Burger Partij en de heer M. Versluis voor de VVD 

Beide plv. commissieleden leggen de belofte af op grond van artikel 14 Gemeentewet en zijn 

daarmee geïnstalleerd. 

10. ~ Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie 02 Zorgvuldig Stikstofbeleid, ingediend door de fractie BBP, CDA en VVD met als 

strekking: 

De raad van Midden-Groningen roept de Tweede Kamer op bij het kabinet te bepleiten het 

stikstof beleid aan te passen, waarbij 

• Uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen; 

• De feitelijke staat van de natuur wordt beoordeeld en ook wordt onderzocht welke 

(naast stikstof) andere bepalende en te beïnvloeden factoren er zijn; 

• Wordt nagegaan welk natuurbeheer nodig is voor de instandhouding van de aangewezen 

soorten en in hoeverre daaraan wordt/werd voldaan; 
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• Wordt vastgesteld waar sprake is van feitelijk onhaalbare natuurdoelen, waarna, 

ondersteund door onderzoek en metingen, ingezet wordt op aanpassing; 

• Technologie en innovatie de basis vormen voor oplossingen waarbij juridische 

houdbaarheid een voorwaarde is; 

• Perspectief wordt geboden aan boeren, mede vanuit het willen zijn van een 

betrouwbare overheid, ook voor PAS-melders; en 

• De sociale cohesie op het platteland behouden blijft 

• Verzoekt deze motie door te sturen naar de Tweede Kamer, alle gemeenteraden en 

Provinciale Staten 

Stemming: AANGENOMEN 

met 17 stemmen voor (BBP-5, CDA-3, VVD-1, GBMG-8) en 14 stemmen tegen (CU-3, GL-2, BBB-

LMG-1, PvdA-3, SP-3, D66-2) 

Motie 03 over stikstofbeleid met respect voor mens natuur en dier, ingediend door de 

fracties van GroenLinks, PvdA, D66, de Christenunie en de SP met als strekking: 

Verzoekt de raad om: 

- Een landbouwvisie die in samenwerking met boerenbedrijven, terreinbeheerders, 

natuurorganisaties, het bedrijfsleven, de waterschappen en de lokale overheden wordt 

uitgewerkt en waarin een duidelijk en helder perspectief wordt gegeven voor 

boerenbedrijven; 

- Een gebiedsgerichte aanpak voor stikstofreductie: 

- Het blijvend monitoren en evalueren van de effectiviteit van het stikstofbeleid dat door 

de provincie vastgesteld zal worden; 

- Betere ondersteuning voor boeren bij de transitie naar natuur inclusieve- en 

kringlooplandbouw. 

Een oplossing voor de PAS-melders en interimmees, om de PAS-melders en interimmees 

meer duidelijkheid te verschaffen over het voortbestaan van hun bedrijf; 

Stemming: AANGENOMEN met 21 stemmen (PvdA-3, SP-3, D66-2, GL-2, CU-3, GBMG-8) voor en 

10 stemmen (BBP-5, CDA-3, BBB-LMG-1, VVD-1) tegen 

Motie 04 Keti-Koti ook in Midden-Groningen ingediend door de fracties van D66, PvdA, SP en GroenLinks, 

met als strekking: 

Verzoekt het college: 
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1. Het feest Keti-Koti plaats te geven in Midden-Groningen door bijvoorbeeld een vlag te 

laten wapperen; 

2. Uit te dragen dat Keti-Koti een feestdag is voor iedereen door het Huis van Cultuur en 

Bestuur vanaf 2023 ieder jaar op 1 juli open te stellen voor activiteiten rondom het 

koloniale- en slavernijverleden, de contractarbeid en de gevolgen hiervan; 

3. Culturele- en maatschappelijke instanties in Midden-Groningen (bijvoorbeeld de 

bibliotheek, de Fraeylemaborg en het Kielzog) hierbij actief te betrekken en; 

4. Culturele minderhedengroepen en -organisaties ruimte geven om zelf tot een invulling 

te komen voor een waardige viering in onze gemeente en hen hierin leidend te laten 

zijn. 

Stemming: AANGENOMEN met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen (BBP) 

Motie 05 over het betrekken van jongeren bij het vormen van een 

jongerenparticipatiestrategie voor de participatievisie, ingediend door de fracties van D66, 

CDA, GroenLinks en BBB-LMG met de volgende strekking: 

Verzoekt de raad om: 

• Uit haar midden een (tijdelijke) technische commissie jongerenparticipatie aan te 

stellen; 

• Deze commissie de opdracht mee te geven om tot een jongerenparticipatiestrategie 

te komen, die samen met jongeren en jongerenorganisaties tot stand wordt 

gebracht; 

• In deze jongerenparticipatiestrategie op te nemen op welke manieren jongeren het 

best bij de politieke besluitvorming betrokken kunnen worden en uit te werken hoe 

dit zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd; 

• Deze jongerenparticipatiestrategie vervolgens als onderdeel op te nemen in de 

participatievisie van de raad. 

Stemming: AANGENOMEN met 16 stemmen voor (PvdA-3, GL-2, D66-2, CDA-2, BBB-LMG-1, CU-3, 

SP-3 en 14 stemmen (BBP-5, GBMG-8, WD-1) tegen 

11. ~ Sluiting 
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