
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 22 maart 2018 

 

Voorzitter: 

R.W. Munniksma 

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  R. Sinnema  Gemeentebelangen Midden-Groningen: H. Haze  

  J. van Duren       N.H.R. Stok 

          H. Loots 

          M. Ploeger 

          J. Velthuis  

SP:  J. Lesman-Veenstra* VVD:     

  K.W. Koning       E.J.K. Offereins 

  N.R. van der Vlist      P.A. Nieland-Kampen 

          C.H. Ubels  

ChristenUnie: M.T. Metscher  CDA:     A.P.A. van der Burg-Versteeg 

  N. Joostens       H. Wind 

  H.B. van Dijk       F. Bos 

  L. Doorn-Groenveld      M.W. van der Meijden 

GroenLinks: M.E. Bosman  D66:     G.H. Renkema 

  H. Bos        Y.P. Lutterop 

  A.D. Boscher  Leefbaar Midden-Groningen  F.A. Kruzenga 

      

* Mw. J. Lesman vertrok tijdens agendapunt 6a. 

     

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 22 maart 2018 

1. Opening 

Bij de opening wordt er een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van 

voormalig raadslid en wethouder dhr. Koos Brekeling. 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Vaststellen van de besluitenlijsten gemeenteraad Midden-Groningen  

- raadsvergadering 15 februari 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

- raadsvergadering 22 februari 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Dhr. H. Scheffers (Overschild) heeft zich aangemeld voor agendapunt 6b (vaststellen 

verordening OZB (onroerende zaakbelasting) 

 

5.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 

 

1. Ingekomen stuk nr. 1 Brief college aan de FNV: dhr. Ploeger vraagt of de raad op de 

hoogte gehouden kan worden van de voortgang en naar wat momenteel de stand van 

zaken is. 

De wethouder zegt toe om de raad op de hoogte te houden. Er is nog niets weer 

vernomen van de FNV. De politie heeft de aangifte nog in onderzoek.  

2. Ingekomen stuk nr. 1 Brief college aan de FNV: mw. Kruzenga geeft aan dat de term 

“economisch delict” beter passend geweest was waar nu het woord “diefstal” staat. 

De FNV heeft een aangifte van diefstal gedaan, dat is ook de reden om dit zo in de brief 

op te nemen. 

3. Ingekomen stuk nr. 3 De Raadsbrief over de eindrapportage van het onderzoek naar de 

effectiviteit implementatie re-integratiebeleid.  Dhr. Wind doet een verzoek tot 

agendering van dit ingekomen stuk. 

 

Toezegging: 

Wethouder Verschuren zegt toe de raad op de hoogte te houden over de voortgang van de zaken 
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met betrekking tot de FNV. 

 

6A.  
Vaststellen programmabegroting 2018 Midden-Groningen 
 
De gemeenteraad stelt de eerste begroting 2018 en de meerjarenraming voor de jaren 2019 tot 
en met 2021 van de nieuwe gemeente Midden-Groningen vast. De programmabegroting sluit met 
een voordelig saldo van circa € 94.000. De begroting is tot stand gekomen met gebruikmaking 
van de begrotingen 2017 van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. 

 

Amendement: 

GemeenteBelangen Midden-Groningen dient een amendement in. (zie bijlage). 

 

Het college raadt het amendement af omdat de opties voor dekking volgens het college 

onhaalbaar zijn in relatie tot de opgave van het werken aan “van buiten naar binnen”. 

 

Dit amendement is niet in stemming gebracht, maar wordt aangehouden. 

 

Besluit: met 21 stemmen voor (PvdA- 5, SP- 4, VVD- 4, ChristenUnie- 4, CDA- 4) en 13 stemmen 

tegen (GemeenteBelangen Midden-Groningen-5, GroenLinks- 3, D66 – 2, Leefbaar Midden-

Groningen – 1) 

 

1. De begroting 2018 vast te stellen. 

2. De kredieten met betrekking tot de investeringen beschikbaar te stellen. Zoals opgenomen in 

het investeringsplan. 

3. De meerjarenraming 2019 tot en met 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Stemverklaringen: 

- GroenLinks: GroenLinks stemt tegen het voorstel omdat ze teleurgesteld zijn over de 

vaagheid van de plannen. 

- GemeenteBelangen Midden-Groningen stemt tegen vanwege de vaagheid van de plannen 

waardoor de raad vanuit de kaderstellende rol niet in staat gesteld wordt om kaders te 

kunnen stellen. 

- D66: stemt tegen vanwege de vaagheid van de plannen en zien geen ambities in de plannen 

van het college. 
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- Leefbaar Midden-Groningen stemt tegen omdat Leefbaar te weinig beleid ziet en er is te 

weinig aandacht voor de aardbevingsgedupeerden. Daarnaast zijn er te weinig parameters 

om het college te kunnen controleren. 

- ChristenUnie stemt voor en vindt de programmabegroting een mooie kapstok om het 

coalitieakkoord nu vorm te kunnen geven. 

 
 

6B. Vaststellen verordening OZB (onroerende zaakbelasting) 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
 
De verordening onroerende zaakbelastingen 2018 vast te stellen. 
 
 

6c. Vaststellen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden-Groningen 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
 
De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden-Groningen vast te stellen 
 

7.  Sluiting 
 

 Vragenuur 

SP – VRAGEN OVER VERSTERKING IN WOUDBLOEM 

ONDERWERP:   VERSTERKING IN WOUDBLOEM 

VRAGENSTELLER:  K.W.Koning 

PORTEFEUILLEHOUDER:  R.W. Munniksma, A.F. Woortman 

 

Tijdens de bustour hebben we een rooskleurig beeld gekregen van de versterking in Woudbloem. 

Onlangs zijn Maarten Kluit en ik op bezoek geweest bij een bewoner van de wisselwoning in 

Woudbloem om een beter beeld te krijgen van deze versterking. Wij waren nieuwsgierig hoe  

deze operatie nu verloopt. Tijdens dit prettige gesprek kwam duidelijk naar voren dat de  

bewoners niet blij zijn met de gang van zaken. 
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De afspraken die gemaakt worden met de bewoners worden niet of nauwelijks nagekomen en  

wordt er onbehoorlijk omgegaan met de spullen en emoties van bewoners. 

Hierbij heeft de verhuurder te maken met een wirwar van partijen waardoor het maken van 

afspraken ontzettend lastig is.  

De vragen aan het college zijn als volgt: 

1. Welke rol kan de gemeente pakken om deze huurders beter te ondersteunen? 

2. Hierbij is bekend dat het sociale team iets kan doen wanneer de huurders mentale 

ondersteuning nodig hebben. Maar waar het echt om gaat, welke rol gaat de gemeente 

pakken in de regie? Dus voorkomen dat mentale ondersteuning nodig is omdat de 

versterkingsoperatie niet goed loopt. 

3. Hierbij gaat het nu om huurders. Hoe gaat de gemeente om met bijv. de 

versterkingsoperatie in Overschild of Steendam? Hierbij gaat het om woningeigenaren.  

De tijd van alleen een troostende schouder lijkt mij gepasseerd, meer regie en toezicht  

om onze inwoners te beschermen en te ondersteunen lijkt ons beter passen! Sta voor en 

naast je inwoners en zorg dat deze versterkingsoperatie een succes wordt! 

 

Beantwoording: 

Deze mensen hebben contact gehad met het Sociaal Team en er zijn gegevens uitgewisseld.  

Als er nog zaken zijn die nog niet opgelost zijn, zijn ze uitgenodigd contact op te nemen met  

het Sociaal Team. Er is contact van de gemeente geweest met Lefier in samenwerking met het  

NCG. De rol van de gemeente is om het proces te verbeteren. In algemene zin: dit waren de  

eerste woningen die zijn versterkt buiten de gebiedsgerichte aanpak zoals die nu is opgesteld.  

Er was veel schade aan deze woningen. Daarom zijn ze In het kader van de versterkingsopgave 

opgepakt. Inmiddels speelt de versterkingsopgave vooral in Overschild en Steendam.  

De regie die de gemeente neemt krijgt vorm in de lokale stuurgroep waar de gemeente met  

Lefier en de  NCG in zit. Daar komen ook dit soort vraagstukken aan de orde. Als er onderwerpen 

zijn die niet opgelost kunnen worden komt dit aan de orde aan de bestuurlijke tafel. De hoop is  

dat dit oplevert dat de gemeente nog beter in positie komt als het gaat om financiën en 

regelruimte. Dhr. K.W. Koning doet de oproep aan de wethouder om bij deze zeven woningen  

langs te gaan. 
 



 

 

Pagina: 6 van 6 

Datum: 23 maart 2018 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

 
 

  

                      


