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J. Borg
E. Drenth
H.J.W. Mulder (gemeentesecretaris)
m.k.a.
- Dhr. R. Sinnema (PvdA)
- Dhr. N. Joostens (ChristenUnie)
- dhr. F. Bos (CDA)
- mw. F.A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) (vanaf de eerste termijn bijdrage raad agendapunt 7)
- dhr. M. Kluit (SP) (vanaf agendapunt 8)
- dhr. J.J. Boersma (wethouder)
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2018
De raad van de gemeente Midden-Groningen
A. Hoogendoorn
Voorzitter

F.M. Bouwman
griffier
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Nr.
1.

Besluitenlijst raadsvergadering van 5 juli 2018
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.40 uur.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met daarbij het besluit om agendapunt 4, 5 en 6 in
combinatie met elkaar in één keer te behandelen.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Geen insprekers

4.

Vaststellen meerjaren prognose Grondexploitatie 2018
De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018 an de gemeente Midden-Groningen is een
samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente
waarbij sprake is van het exploiteren van grond. Gemeenten zijn conform het Besluit
Begrotingen Verantwoording (BBV) verplicht om jaarlijks de grondexploitaties te actualiseren.
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd op prijspeil 1 januari 2018.
Deze MPG is tevens input voor de Jaarrekeningen 2017.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
Besluit: met algemene stemmen





1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 vaststellen;
2. Voor de volgende grondexploitaties de verliesvoorzieningen bijstellen:
- Grondexploitatie IJsbaan € 430.667 (storting)
- Grondexploitatie Stadscentrum € 1.290.853 (storting)
- Grondexploitatie Molenstreek(Verlengde Veenlaanlaan) € 120.173 (storting)
- Grondexploitatie Korenmolenweg € 33.952 (storting)
- Grondexploitatie Burg. Venemastraat € 87.913 (onttrekking)
3. Voor de volgende grondexploitaties winst nemen volgens de Percentage of Completion (PoC)
Methode conform BBV:
- Grondexploitatie Julianapark € 134.000
- Grondexploitatie Tolweg € 164.000
4. Vooruitlopend op de herijking grondexploitatie Molenstreek(Verlengde Veenlaan) aanvullend
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€ 1.195.000 te storten in de verliesvoorziening Molenstreek(Verlengde Veenlaan)
5. De financiële gevolgen van beslispunten 1 tot en met 4 te verwerken in het
rekeningresultaat 2017 van de gemeenten Menterwolde, Slochteren en
Hoogezand-Sappemeer:
- Gemeente Hoogezand-Sappemeer € 1.587.520 (nadelig)
- Gemeente Slochteren € 1.349.125 (nadelig)
- Gemeente Menterwolde € 251.913 (voordelig)
6. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 van de gemeente HoogezandSappemeer voor te stellen de reserve Stadshart van € 623.545 vrij te laten vallen en toe te
voegen aan de algemene reserve;
7. De begrotingswijziging 2018-002 vaststellen;
8. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding over de bijlage (MPG 2018) te
bekrachtigen op basis van de onder Argument 8 weergegeven onderbouwing;
De geheimhouding is door B&W opgelegd over de MPG 2018 op basis van artikel 10,
lid 2b en lid 2g, van de Wob: Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de
Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen de economische en financiële belangen van de gemeente. Door het openbaar
maken van de MPG 2018 wordt de onderhandelingspositie van de gemeente met
marktpartijen dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in aanmerkelijke mate
worden geschaad. Het belang van openbaarheid weegt daarom niet op tegen deze financiële
belangen van de gemeente.
5.

Vaststellen diverse jaarrekeningen 2017
a. Hoogezand-Sappemeer
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Het negatieve resultaat van deze jaarrekening bedraagt €
4.664.764. De raad wordt gevraagd de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de
gemeente Hoogezand-Sappemeer vast te stellen en de begroting 2018 daarop aan te
passen.
b. Slochteren
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente
Slochteren. Het negatieve rekening resultaat bedraagt € 2.472.302. De raad wordt
gevraagd de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Slochteren vast te

Pagina:

5 van 10

Datum:

9 juli 2018

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

stellen en de begroting 2018 daarop aan te passen.
c. Menterwolde
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente
Menterwolde. Het positieve rekening resultaat bedraagt € 992.750. De raad wordt
gevraagd de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Menterwolde vast
te stellen en de begroting 2018 daarop aan te passen.

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
De voorzitter van de auditcommissie (dhr. M. Kluit) geeft aan dat de raad pas op 4 juli laat in de
avond de concept verslagen van bevindingen van de accountant heeft ontvangen van de drie
jaarrekeningen. De auditcommissie heeft daarmee geen advies kunnen geven aan de raad. En de
raad heeft daarmee ook geen tijd gehad om de stukken te kunnen bestuderen. Ook heeft de
raad de verklaringen van de accountant betreffende de drie jaarrekeningen nog niet ontvangen.
De stukken zijn dus ook nog niet compleet.
De voorzitter concludeert dat de jaarrekeningen wel worden behandeld, maar ze worden nog
niet vastgesteld. Dat zal moeten plaatsvinden op 12 juli. De voorzitter spreekt zijn treurnis uit
over het verlopen process!
Toezeggingen:



Wethouder Verschuren zegt toe de raad te informeren over de stand van zaken van het
Convenant betreffende dementie;
De Grondexploitatie zal op een later moment nader inhoudelijk worden besproken in de
raad;

Afspraken Auditcommissie:




Met de auditcommissie wordt gekeken naar het op een betere wijze weergeven van de
doelen in de jaarrekening en in welke mate deze doelen zijn bereikt;
In de auditcommissie zal worden gesproken over de wijze waarop de raad tijdig en juist
wordt geïnformeerd over begrotingsoverschrijdingen;
In de auditcommissie zal het format van de jaarrekening tegen het licht worden
gehouden;

Pagina:

6 van 10

Datum:

9 juli 2018

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

De besluitvorming volgt in de raadsvergadering op 12 juli 2018.

Normenkaders 2017 gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren:
Besluit: met algemene stemmen


6.

Het normenkader 2017 vast te stellen voor de jaarrekeningen van de voormalige
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Herijking reserves en voorzieningen - nota reserves en voorzieningen
Met de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ ligt er een overzicht
van de reserves en voorzieningen die overgekomen zijn vanuit de voormalige gemeenten. Deze
nota is daarnaast gebruikt om alle reserves en voorzieningen door te lichten. Dit heeft
geresulteerd in het opheffen van een reeks reserves en één voorziening. De middelen die vrij
vallen uit de op te heffen reserves en voorziening worden toegevoegd aan de Algemene
Reserve. Verder worden er ook een aantal reserves en voorzieningen samengevoegd.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
Besluit: met algemene stemmen

07.

1. Instemmen met de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ en met
de daarin voorgestelde wijzigingen t.a.v. de reserves en voorzieningen.
2. De mutaties in de reserves en voorzieningen en de financiële effecten verwerken in de
begroting 2019.
Voorjaarsnota 2018 Midden-Groningen
In deze voorjaarsnota 2018 wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente
Midden-Groningen voor de komende jaren. Ook is een verdere uitwerking opgenomen van het
coalitieakkoord. De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de financiële positie van de
gemeente voor de jaren 2018 t/m 2021 en de in de Voorjaarsnota 2018 opgenomen voorstellen
te verwerken in de begroting 2019 en de meerjarenramingen 2020–2021.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
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Overzicht Moties en amendementen: voor uitgebreide info: zie bijgevoegde bijlage
Aangenomen amendementen:
1. Budgetrecht raad (ChristenUnie)
Verworpen amendementen:
1. Rekenkamercommissie (GemeenteBelangen Midden-Groningen)
2. OZB (GemeenteBelangen Midden-Groningen)
3. Gaswinningsproblematiek (GroenLinks, D66, GemeenteBelangen Midden-Groningen)
Aangenomen moties:
1. Fairtrade gemeente (SP)
2. Maaibeleid schadelijke planten (VVD, GroenLinks, CDA en D66)
Aangehouden moties:
1. Rentetarieven Kredietbank Midden-Groningen (PvdA, ChristenUnie en GroenLinks)
2. Jongeren (D66, GroenLinks)
3. Mismatch onderwijs arbeidsmarkt (D66, GroenLinks)
4. Duurzaamheid (D66)
Teruggetrokken:
1. Fietspaden (GroenLinks)
Besluit: met 19 stemmen voor (PvdA-4, SP-5, VVD-4, ChristenUnie-3, CDA-3) en 10
(GemeenteBelangen Midden-Groningen-5, GroenLinks-3 en D66-2) tegen
a. Kennis te nemen van de financiële positie van de gemeente voor de jaren 2018 t/m 2022.
b. De in de Voorjaarsnota 2018 opgenomen voorstellen te verwerken in de begroting 2019 en
de meerjarenramingen 2020–2022.

Toezeggingen:
 In het najaar komt het college met een procesvoorstel tot visie op de duurzaamheid,








8.
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inclusief een tijdspad, waarbij serieus naar de punten van de motie van D66 worden
gekeken;
Het college verstrekt de raad een overzicht in het kader van het matchen van het
onderwijs met de arbeidsmarkt;
Het onderwerp (matchen van het onderwijs met de arbeidsmarkt) wordt betrokken bij de
behandelingn van het reintegratiebeleid in het najaar;
Het college neemt concact op met Stadskanaal over de opgedane ervaringen in het kader
van het matchen van het onderwijs en de arbeidsmarkt;
Het college informeert de raad over de aanpak om te komen tot een visie op
jongerenwerk.
Het fietspad aan het Egypteneinde te Muntendam wordt aangepakt.
De vragen van GemeenteBelangen Midden-Groningen over wanneer het college met een
concreet plan komt voor de Gebiedsmarketing in Midden-Groningen en wanneer er
verwijzingsborden naar topics in de gemeente worden geplaatst worden schriftelijk
beantwoord;

Harmonisatie minimabeleid (doorgeschoven door de raad d.d. 21-06-2018)
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en
Menterwolde samengegaan in Midden-Groningen. Alle gemeenten kenden een eigen
minimabeleid. Met de harmonisering van dit beleid per 1 januari 2019 geldt voor alle inwoners
vanaf dat moment dezelfde regeling.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
Verworpen amendement: minimabeleid fonds Meedoen
Voor: GemeenteBelangen, D66 en VVD
Tegen: PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks
Aangenomen Motie: Voedselbank
Voor: CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP
Tegen: GemeenteBelangen
Besluit: met algemene stemmen

Pagina:

9 van 10

Datum:

9 juli 2018

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

1. Kennisnemen van de beleidsnotitie Meedoen fonds 2019-2023
2. Vaststellen van de verordening Meedoen fonds 2019-2023
3. Intrekken van de volgende verordeningen en beleidsregels:
 Verordening stimuleringsfonds, gemeente Slochteren 2017 vastgesteld op 15 december
2016.
 Verordening Participatiefonds, gemeente Menterwolde vastgesteld op 14 november
2013.
 Verordening activiteitenfonds Hoogezand-Sappemeer 2015, gemeente Hoogezand
Sappemeer vastgesteld op 29 juni 2015.
 Nota Menterwolde tegen armoede, gemeente Menterwolde vastgesteld op 25 juni 2015
 Beleidsregels bijzondere bijstand voor indirecte schoolkosten Hoogezand-Sappemeer,
gemeente Hoogezand-Sappemeer vastgesteld op 3 maart 2015
 Beleidsregels kindpakket Hoogezand-Sappemeer 2017, gemeente Hoogezand-Sappemeer
vastgesteld op 22 augustus 2017
 Beleidsregels kindpakket gemeente Slochteren 2017, gemeente Slochteren vastgesteld
op 22 augustus 2017
 Beleidsregels kindpakket gemeente Menterwolde 2017, gemeente Menterwolde
vastgesteld op 22 augustus 2017.
4. Voor het Meedoen fonds in 2019 € 1.019.000 en voor de jaren erna met € 1.069.000
beschikbaar te stellen (inclusief de structurele subsidies voor de Voedselbank MiddenGroningen, Stichting Urgente Noden, Maxima Midden-Groningen en Maxima Veendam.)
5. Voor de CAZ in 2019 € 596.014, 2020 € 633.265 en 2021 en volgende € 670.515 beschikbaar te
stellen vanuit de WMO gelden.

9.

Afscheid burgemeester Rein Munniksma
Ingekomen stuk:
Er is op 3 juli een ingekomen stuk binnengekomen van de Commissaris van de Koning, dhr. Paas.
Het betreft het ontslagbesluit van de heer R.W. Munniksma, houdende het verlenen van eervol
ontslag met ingang van 9 juli aan de heer R.W. Munniksma van de waarneming van het ambt van
burgemeester van de gemeente Midden-Groningen met waardering en dank voor de als zodanig
bewezen diensten.
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Dhr. H. Haze bedankt burgemeester Munniksma in een toespraak namens de raad.
Mw. A.F. Woortman bedankt burgemeester Munniksma in een toespraak namens het college.
Burgemeester R.W. Munniksma spreekt alle aanwezigen met een afscheidswoord toe.
Vervolgens wordt de voorzittershamer aan dhr. H. Haze als plaatsvervangend voorzitter van de
raad overhandigd. Waarna de ambtsketen bij mw. A.F. Woortman wordt omgehangen als
locoburgemeester.
10.

Sluiting
Burgemeester R.W. Munniksma sluit voor de laatste keer de raadsvergdering.

