Motie
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 1 november 2018
Onderwerp: NPG – 1.15 miljard

De vergadering bijeen in haar vergadering 1 november 2018
Motie vreemd aan de orde van de dag: NPG – 1.15 miljard

Context:
Het Nationaal Programma Groningen biedt onze gemeente enorme kansen om al onze dorpen en
wijken te verbeteren. De fracties van GB, GL en D66. Zijn van mening dat wij niet alleen Overschild
moeten bedienen, maar al onze dorpen en wijken. Wethouder Mennega van Delfzijl, straks DAL claimt
al 500 miljoen van de in totaal beschikbare 1.15 miljard Euro. Wij willen voorkomen dat dit geld op ook
maar enige wijze wordt “verjubelt” en minstens zo erg dat er straks 60/65% aan de bureaucratische
strijkstok blijft hangen. In het kader van gelijke monniken gelijke kappen, vinden wij, dat in navolging
van Overschild dezelfde bedragen beschikbaar gesteld moeten worden voor alle dorpen die direct of
indirect te maken hebben met mijnbouwschade. Het volgende project een zoutwinningsdorp als Kiel
Windeweer of Borgercompagnie? Dan komt het geld ten goede aan onze burgers, de leefbaarheid en
bereikbaarheid van onze dorpen en wijken. Van Muntendam tot Kiel, van Westerbroek tot Tjuchem,
van Harkstede tot Noordbroek.

Constaterende:
-

Dat wij herleiden uit de structuurvisie Overschild dat de claims op het NPG minimaal 10/11
miljoen bedragen

-

Dat in de begroting (nog) niets is opgenomen/voorzien voor andere dorpen

-

Dat het gevaar op een duur bureaucratisch monster groot is (zie ontwikkelingen CVW/directie)

-

Dat wij kansen zien om in Midden-Groningen de leefbaarheid en bereikbaarheid te versterken
in de dorpen en wijken

-

Dat wij vinden dat er ingezet moet worden op duurzame investeringen die aantoonbaar ingezet
bijdragen aan de energietransitie

-

Dat wij vinden dat elke eurocent uit het NPG verantwoord moet kunnen worden aan onze
inwoners (en alle gedupeerden).

Verzoek het College:
-

300 miljoen euro (27 dorpen/wijken x grondslag Overschild) te reserveren uit het NPG voor al
onze dorpen en wijken en dit neer te leggen bij het NPG.

-

De gemeenteraad van Midden-Groningen hier actief in mee te nemen, op uitvoeringsniveau en
financiën.

en gaat over tot de orde van de dag.

Slochteren, 1 november 2018
Namens de fractie (s)
………….…
Gemeentebelangen

……………….
D66

…………………
GroenLinks

overgenomen
De motie is

aangenomen

met

stemverhouding ….. : …….

verworpen

fracties voor:

fracties tegen:
……….…………………., 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.

