
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 31 mei 2018 

 

Voorzitter: 

R.W. Munniksma 

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: H. Haze  

  J. van Duren       M. Ploeger 

  H.J. Flederus       H. Loots 

  R. Sinnema         

  J. Westerdiep 

SP:  M. Feenstra-Jansen VVD:     M.E. Bos-Carabain 

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

  M. Kluit        P.A. Nieland-Kampen 

  J. Lesman-Veenstra      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. Bosscher  Leefbaar Midden-Groningen  F.A. Kruzenga 

   

Griffier: 

F.A.P. Grit 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 31 mei 2018 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur. 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag aan de 

lijst toegevoegd. Deze worden na het laatste inhoudelijke punt behandeld. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht. De heren Dessart en Te Velde spreken in bij het 

agendapunt ingekomen stukken, bij het stuk met nummer 4 – inzake beslissing op 

handhavingsverzoek winningsplan Nedmag Veendam. 

 

4.  Vaststellen verslaglegging en besluitenlijst gemeenteraad Midden-Groningen 17 mei 2018 

- raadscommissie 17 mei 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

- raadsvergadering 17 mei 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 

 

1. Naar aanleiding van Ingekomen stuk nr. 03  vraagt de heer Renkema of alle eigenaren 

persoonlijk bericht hebben ontvangen. 

2. Een aantal fracties spreekt ten aanzien van het stuk nr. 04 de wens uit voor een 

raadscommissie over het onderwerp zoutwinning. De wethouder stelt voor om dit te 

doen in een andere setting. Het SODM kan worden gevraagd de raadsleden te voorzien 

van technische informatie. 

 

6. Zienswijze jaarstukken Veiligheidsregio (gemeenschappelijke regeling) 
 
Nog te beantwoorden vraag: 
De vraag van de PvdA of er extra middelen uit Den Haag zijn aangevraagd/ontvangen ter 
dekking van de extra uitgaven voor FLO wordt schriftelijk beantwoord. 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
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1. Kennis te hebben genomen van de jaarstukken 2017-2019 en van de Meerjarenkoers 

2018-2021 van de Veiligheidsregio Groningen 

2. Geen zienswijze in te dienen op de stukken. 

 

7. Zienswijze stukken SOZOG (gemeenschappelijke regeling) 
Besluit: 
Met algemene stemmen 

 

1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2019 van het SOZOG; 

2. De jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan te nemen 

 

07a Moties vreemd aan de orde van de dag 
 
Motie 1: 
Alle fracties met uitzondering van Leefbaar Midden-Groningen dienen een motie van treurnis in 
over het onderwerp Versterkingsopgave aardbevingsgebied Groningen. (zie bijlage) 
 
Besluit: 
De motie wordt unaniem door alle negen in de gemeenteraad vertegenwoordigende fracties 
aangenomen.  
 
Motie 2: 
De fracties van GroenLinks en Gemeentebelangen dienen een motie in over het onderwerp 
Vernieuwingsopgave gemeente Midden-Groningen (zie bijlage) 
 
Besluit:  
De motie is aangehouden in afwachting van een discussie over de “perspectiefnotitie” die met 
de regio in ontwikkeling is. 
 

08.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om ca 22:00 uur. 
 

 Vragenuur 

GroenLinks - Toestand fietspad Egypteneinde, Muntendam 
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ONDERWERP:   Toestand fietspad te Muntendam 

VRAGENSTELLER:  Albert Bosscher 

PORTEFEUILLEHOUDER:  Jan Jakob Boersma 

 

Groenlinks hoorde van bewoners in Meeden verontrustende signalen over de kwaliteit van het 

fietspad aan het Egypteneinde te Muntendam. Na de situatie bekeken te hebben blijken de 

tegels op het fietspad dusdanig te zijn verzakt dat je er met de fiets tussen kunt belanden met 

ernstige ongevallen tot gevolg. Dit schijnt ook een steeds terugkerend probleem te zijn. Ook 

met het oog dat dit een veel gebruikt fietspad is voor schoolgaande kinderen leidt dit tot de 

volgende vragen: 

 

1. Is het college op de hoogte van de slechte toestand van het fietspad aan het Egypteneinde? 

2. Is de gemeente verantwoordelijk mocht er een ongeluk plaatsvinden? 

3. Waarom verzakt de grond op het fietspad waardoor deze gevaarlijke situatie ontstaat? 

4. Wanneer gaat de gemeente stappen ondernemen om deze situatie permanent op te lossen? 

5. Is het college bereid om net zoals de overzijde van de weg "betonplaten" neer te leggen? 

6. Heeft het college ook een fietspadenbeleid, zo nee, kan de raad een fietspadenbeleid 

verwachten? 

 

Beantwoording door wethouder Verschuren: 

 

 

Het college is op de hoogte van de slechte toestand van het fietspad. De gemeente is alleen 

maar verantwoordelijk als de persoon die schade heeft van een ongeluk kan aantonen dat het 

fietspad in een gebrekkige toestand verkeerd en dat de schade daarvan een direct gevolg is. De 

grond verzakt door de slappe veengrond in combinatie met een heel steil talud. Daardoor is het 

fietspad veel bevattelijker voor verzakkingen dan andere fietspaden. Het probleem was bij de 

voormalige gemeente Menterwolde al in beeld. In 2016 is er een subsidie aanvraag gedaan bij de 

provincie om het fietspad op naar ruimte in de onderhoudsbegroting. Besloten is de slechte 

(oostzijde) aan te pakken. Deze zijde is inmiddels voorzien van betonplaten. De onderhouds-

begroting stond niet toe om de andere zijde ook mee te nemen. Alle onderhoudsmaatregelen 

die in 2018 nog kunnen worden uitgevoerd worden momenteel op een rijtje gezet. Dit heeft 

enige vertraging opgelopen door de overgang naar een nieuw beheersysteem. Op zeer korte 

termijn wordt duidelijk wat dit jaar nog gedaan kan worden. De wethouder kan niet garanderen 
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dat in 2018 betonplaten worden aangebracht; de optie omdat te doen wordt meegenomen in 

dat onderhoudsplan. De wethouder zorgt dat het onderhoudsplan ter kennis wordt gebracht van 

de raad. De gemeente heeft geen fietspadenbeleid. Deze zomer wordt er een start gemaakt 

met een wegenbeleidsplan en de fietspaden maken  onderdeel uit van dit plan. De verwachting 

is dat we dit plan in 2019 aan de raad te kunnen presenteren. 

 

                      


