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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2022. 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn F.M. Bou man 

Voorzitt griff e 
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 7 juli 2022 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

4. Vragenuur 

Er zijn hiervoor geen vragen ingediend. 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 juni 2022 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering op 30 juni 2022 is ongewijzigd vastgesteld. 

6• Jaarrekening 2021 

Met dit verslag wordt teruggekeken op het jaar 2021 van de gemeente Midden-Groningen. Voor 

de inhoudelijke samenvatting wordt verwezen naar de samenvatting in de jaarrekening zelf. 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

AMENDEMENT: 

Ingediende door GroenLinks, PvdA en D66 met de volgende strekking: 

Voorstel om het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt: 

• Beslispunt 1 te wiizi~en in: 

De Jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de gemeente Midden-Groningen met een 

voordelig resultaat van € 8.965.526 vast te stellen en hiervan € 2.802.335 toe te 

voegen aan de Algemene Reserve, € 4.163.191 aan de in te stellen reserve financiële 

ruimte 2021 en € 2.000.000 aan de in te stellen reserve bestemd voor nieuw beleid 

2022 en navolgende jaren; 

(Was: De Joarrekening en het jaorvers(ag 2021 van de gemeente Midden-Groningen met 

een voordelig resultaat van € 8.965.526 vast te stellen en hiervan € 4.802.335 toe te 
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voegen aan de Algemene Reserve en € 4.163.191 aan de in te stellen reserve financiële 

ruimte 2021;) 

• Toevoegen extra beslispunt: 

Instellen van de reserve voor nieuw beleid 2022 en navolgende jaren. 

Stemmin: VERWORPEN met 12 stemmen voor (GL-2, D66-2, PvdA-4, SP-2, CU-2) en 14 stemmen 

teen: GBMG-6, BBP-3, CDA-3, VVD-1, BBB-LMG-1) 

Stemverklaringen op het besluit over de jaarrekening: 

- Christenunie: gezien de uitslag van het amendement ziet de Christenunie zich 

genoodzaakt om tegen de beslispunten van de jaarrekening te stemmen. Belangrijk 

daarin is dat in de discussie over het amendement de overwegingen over het 

weerstandsvermogen en de inflatie, die lijken te prefaleren boven het uitwerken van 

het raadsakkoord. 

- D66: D66 stemt tegen het besluit over de jaarrekening, niet vanwege de onderbouwing 

bij de jaarrekening maar vanwege het feit dat ze met de overheveling van de middelen 

een probleem zien met de uitvoering van het raadswerkakkoord en dat kunnen ze niet 

over het hart krijgen voor de inwoners. 

- GroenLinks: GroenLinks sluit zich bij deze beide stemverklaringen aan. 

Stemmink besluit: 

13 stemmen voor (GBMG-6, BBP-3, CDA-3, VVD-1) en 13 stemmen tegen (PvdA-4, CU-2, SP-2, GL-

2, D66-2, BBB-LMG-1) en daarmee staken de stemmen. Het besluit wordt in de raadsvergadering 

van 14 juli opnieuw in stemming gebracht. 

Toeze~QinQ: 

- Wethouder Ploeger stelt per thema 100.000 Euro beschikbaar voor de voorbereidingen 

van het raadswerkprogramma. 

~• Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) van de gemeente Midden-Groningen is een 

samenvattend document van ruimtelijke ontwikkelin~s rojecten binnen de gemeente waarbij 
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sprake is van het exploiteren van grond. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks de 

grondexploitaties te actualiseren. 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

Besluit: met algemene stemmen 

o De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 vast te stellen en daarmee: 

a. De gehanteerde uitgangspunten voor programmering, parameters en rekenrente 

vast te stellen; 

b. Boekwaarde Winkelpark van € 188.000 afboeken ten laste van het 

rekeningresultaat 2021; 

c. Het gecalculeerd tekort op Julianapark van € 32.000 afboeken ten laste van het 

rekeningresultaat 2021; 

d. De bestaande verliesvoorzieningen aan te laten sluiten aan de contante waarde 

per 1 januari 2022 en het nadelig effect van € 107.742 ten laste te brengen van 

het rekeningresultaat 2021. 

Voor de grondexploitaties Julianapark, Tolweg en Rengerspark in totaal € 1.372.202 

winst te nemen. 

• Het voordelig resultaat voor 2022 van € 1.014.000 ten gunste te brengen van het 

begrotingssaldo 2022; 

De begrotingswijziging 2022-016 vast te stellen. 

8• Voorstel tot opheffing geheimhouding raadsbesluiten 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de mogelijkheid om geheimhouding op te 

leggen op bepaalde stukken wanneer daar argumenten voor zijn. De geheimhouding moet altijd 

bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Het opheffen van de opgelegde geheimhouding 

moet ook door de gemeenteraad gebeuren. Met dit voorstel wordt voorgesteld de 

geheimhouding op 2 stukken op te heffen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Besluit: met algemene stemmen 

De volgende geheimhoudingen op te heffen: 

• Raadsbesluit HS d.d. 15 december 2014; Hercalculatie Stadscentrum (RV 065) 
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• geheimhouding op een toezegging; 

Raadsbesluit MG 20 december 2018; Kostenraming Kielzog fase 2 

9 • Vaststellen vergaderrooster 2023 

In principe worden de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad op de 

donderdagavonden gehouden. Voor 2023 is het vergaderschema opgesteld. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Besluit: met algemene stemmen 

tot het vaststellen van het Vergaderschema 2023. 

10, Uitbreiding formatie griffie 

De gemeenteraad heeft aan het begin van de raadsperiode stevige ambities geuit. Dit vraagt om 

een toenemende inzet van de griffie in het ondersteunen van de raad bij deze ambities. Dat is 

de reden waarom er wordt voorgesteld om de formatie van de griffie uit te breiden. 

(Portefeuillehouder: de heer Metscher namens de werkgeverscommissie) 

Besluit: met algemene stemmen 

akkoord te haan met: 

de uitbreiding van de functie van griffiemedewerker per 1 september van 1,44 fte naar 

1,78 fte; 

- de omvang van de functie van Raadsadviseur A te verlagen van 1 fte naar 0,89 fte; 

- de omvang van de functie van Raadsadviseur B te verhogen van 1,44 naar 1,56 fte; 

- de communicatieadviesfunctie te combineren met de functie van Raadsadviseur B en 

deze functie per 1 oktober uit te breiden van 0,56 fte naar 0,89 fte; 

- de financiële dekking a 47.225 euro (op jaarbasis) voor 2022 te verwerken in de 

najaarsnota en voor 2023 en verder te verwerken in de programmabegroting. 

11. Sluiting 
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