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Amendement tj 5~ 

oorstel nr. 10 Vtekkenplan centrum Muntendam 

De raad van de gemeente Midden•Groningen in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2022 

De Raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen op d.d. 03 maart 2022 

Stelt vast dat er in Muntendam grote argwaan en onrust is ontstaan door het vlekkenplan Centrum 
untendam en stelt ook vast dat er een zeer grote opkomst en betrokkenheid is onder de inwoners 
an Muntendam bij het dorpshuis De Menterne en de bouw van een nieuwe school. Tijdens de 

bijeenkomst in 2021 door de bevolking een helder signaal is gegeven over het vtekkenplan. 

Is van mening dat: 

De geluiden vanuit het dorp vertaald moeten worden in deze vergadering. 

telt voor om het raadsbesluit aan te passen met: 

Bij bes(uitpunt 1, het woord "onderschrijven" te wijzigen in "schrappen"; 

Punt 2, De zin "Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 
200.000 euro voor verdere uitwerking en planontwikkeling van vlekkenptan centrum Muntendam", 
uit te breiden meY', en de locaties voormalige Ruitershornhal en voormalige Europaschoot. 

Punt 3, de zin aanpassen met de woorden "nieuwe IKC" waar het woord MFA staat. Het dorpshuis 
ordt uit de projectdefinitie gehaald. De zin die ontstaat luidt dan: De bereidheid uit te spreken om 

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stelten voor het ontwerpen van een nieuw IKC als 
projectdefinitie voor een nieuw IKC ten behoeve van de huisvesting van CBS De Parel, OBS De 
enterhorn en kinderdagopvang. 

Punt 4, de zin te veranderen in: Akkoord te gaan met beschikbaar stelten van een uitvoeringskrediet 
an 100.000 euro voor de stoop van de dependance (voormalige brandweerkantoor) en voormalige 

'eugdsoos en de gelden die hiervan overblijven te reserveren voor het gehele project. 

En de zin toevoegen: Een besluit over renovatie of nieuwbouw van Dorpshuis De Menterne in 
samenspraak met gebruikers, dorp en beheerders genomen moet worden en nu nog niet aan de orde 
is. 
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Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 

Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 

Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter —met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde —oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


