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Motie 23 

raad van de gemeente Midden-Groningen in ver~aderin~ bijeen d.d. 1 december 2022 

Global Goals-vlag 

ontext: 

r aanleiding van het hijsen van de zogenaamde "Global Goals-vlag" door onze gemeente. 

onstaterende dat: 

hijsen van de VN Globat Goals vlag in Midden-Groningen is een initiatief ontstaan vanuit de 
ge coalitie. Nu heeft de VNG iedere gemeente opgeroepen om jaarlijks deze vlagen te hijsen bij 
gemeentehuis (bron VNG) 

Bende dat: 

Een vlag gehesen door onze gemeente geen politieke kleur; voorkeur of denkrichting en een 
daarbij behorende agenda behoort uit te dragen 

Het hijsen van dergelijke politiek ~ekteurde vlaggen niet aansluit bij de opvattingen een 
groot deel van de inwoners die het totaal niet eens zijn met de aard en de wijze van 
uitvoering van deze Global Goals. 

Het de kloof tussen politiek en de kiezer zal doen vergroten en het wantrouwen idem dito 
bij met name dit deel van de burgers, die niet achter de uitwerking staan van de 
zogenaamde Global Goals. 

t het college: 

vlag voorlopig niet meer te hijsen namens de gemeente en/of het openbaar bestuur en het 
plaar dat in ons bezit is, terug te sturen naar de VNG; die deze vlaggen verstrekt. 

gaat over tot de orde van de dag 

Hoogezand ,datum 1 december 2022 

amens de fractie van BBB-LMG 

Kruzenga 
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De motie is map. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 december 2022 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

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. 


