
 

 

 

 

 

 

Midden-Groningen    
 

 

Motie   
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018 

 

Onderwerp:  

- Voedselbank Midden-Groningen 

Agendapunt 8) Harmonisatie Minimabeleid 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat:  

 De voedselbank een belangrijke voorziening is in de gemeente Midden-Groningen; 

 De voedselbank in haar begroting te kampen heeft met structurele tekorten; 

 Voedselbanken niet meer weg te denken zijn in onze complexe samenleving; 

 De gemeente Midden-Groningen al een substantiële bijdrage levert aan de begroting van de 

Voedselbank Midden-Groningen; 

 Verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet wenselijk is; 

 Zonnepanelen structureel energiebesparingen opleveren; 

 Een investering in zonnepanelen gedaan kan worden met “incidenteel” geld en dat deze investering 

structureel besparingen oplevert voor de voedselbank Midden-Groningen. 

Is van mening dat:  

 Een investering in zonnepanelen bijdraagt aan de energie transitie; 

 De inzet van zonnepanelen een stevige bijdrage levert aan de verlaging van de begroting van de 

voedselbank. 

 Een incidentele bijdrage de gemeentelijke begroting niet doet uitdijen. 

Draagt het college op om: 

 In goed overleg met de voedselbank te kijken of zonnepanelen daadwerkelijk een goede oplossing zijn 

voor het terugbrengen van de tekorten op de begroting van de voedselbank; 

 Indien de uitkomst positief is, samen met de voedselbank te inventariseren wat de investering 

(passend bij het energieverbruik van de voedselbank) in zonnepanelen kost; 

 Daarna binnen twee maanden te komen met een voorstel voor financiering van deze zonnepanelen. 

Let wel: bedoeling is dat het hier gaat om een incidentele investering. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



 

 

 

 

 

 

Midden-Groningen    
 

 

Slochteren,  5 juli 2018 

Namens de fractie (s)  
 

 

PvdA   SP   D66   GroenLinks  VVD 

 

 

 

 

 

   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. 


