
Motie M007. openingstijden gemeentehuis 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29 april 2021 

De sluiting van balies voor publiekszaken in Muntendam en Slochteren is een gevoelige 
kwestie, die in gevoelsmatige betekenis voor velen de feitelijke functie van het ophalen 
van een rijbewijs of paspoort overstijgt. 

vinden het belangrijk dat uitmuntende dienstverlening geleverd wordt. Nabijheid is dan 
groot goed, maar ruime openingstijden ook. 

nstaterende dat 

• Het college voornemens is de balies voor publiekszaken in Muntendam en Slochteren 
te stuiten. 

• De sluiting van de beide locaties mogelijk maakt dat balie voor publiekszaken 

ruimere openingstijden van de locatie Hoogezand mogelijk maakt. 

• Het college in reactie op vragen onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken welke 
verruimingen van de openingstijden precies mogelijk zijn. 

• De gemeentehuizen in Slochteren en Muntendam afgestoten worden. 

• Het inrichten van nieuwe balies op andere locaties in de beide dorpen gepaard gaat 

met extra kosten. 

• De financiële situatie van onze gemeente precair is. 

• De gemeente op allerlei manieren, anders dan voor locaties om rijbewijzen en 
paspoorten, in de dorpen aanwezig blijft. 

het 

• Zich in te zetten voor het uitbreiden van de openingstijden van de locatie 

Hoogezand met twee avonden per week én de vrijdagmiddag. 

• De mogelijkheid om documenten thuisbezorgd te krijgen bij sluiting van de locaties 
in Muntendam en Slochteren extra onder de aandacht van inwoners te brengen. 
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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. 


