
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 19 april 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. Velthuis  

  C.M. Ridderbos-Hoving* 

  J. Westerdiep* 

SP:     VVD:     

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

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

  J. Lesman-Veenstra      C.H. Ubels  

  M. Kluit 

ChristenUnie: M.T. Metscher  CDA:      

  N. Joostens       H. Wind 

  H.B. van Dijk       F. Bos 

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

GroenLinks:    D66:     G.H. Renkema 

  H. Bos        Y.P. Lutterop 

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

* De heer Westerdiep neemt na agendapunt 4 de raadszetel in van Mevrouw Ridderbos-Hoving    

Griffier: 

F.A.P. Grit 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 19 april 2018 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 22:15 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 geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

4a.  Benoeming en beëdiging van een raadslid en een fractievertegenwoordiger  

 

Voorstel om over te gaan tot: 

• Installatie van de heer J. Westerdiep als raadslid van de PvdA 

• Installatie van mevrouw A.M.W. Plagge als fractievertegenwoordiger van Gemeente 

Belangen Midden-Groningen. 

 

De Commissie van de geloofsbrieven bestaande uit de heer F. Bos (vz), E.J.K. Offereins en M.T. 

Metscher heeft de geloofsbrieven onderzocht en de raad geadviseerd over te gaan tot de 

installatie van beide kandidaten. De raad neemt dit voorstel met algemene stemmen over. 

 

Zowel de heer Westerdiep als mevrouw Plagge legt de belofte af. 

 

De burgemeester neemt met een korte persoonlijke speech afscheid van het vertrekkende 

raadslid mevrouw C.M. Ridderbos-Hoving. 

 

4b. Benoeming leden en plaatsvervangende leden in de raadscommissie 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen over te gaan tot de benoeming als commissielid van: 

mevrouw S.E. Min-Brinkkemper (VVD) en de heer H.H. Jonk (VVD). 

 

Met algemene stemmen over te gaan tot de benoeming als plaatsvervangend commissielid van  
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de heer G.A. Zuiderveen (Groen Links), mevrouw S.T. Poel-Kuperus (Groen Links), mevrouw    

I.L. Voogd (PvdA); mevrouw G.H. Akkerman-Ritsema (Gemeente Belangen Midden-Groningen); 

mevrouw A.M.W. Plagge (Gemeente Belangen Midden-Groningen); mevrouw H. Polat (SP); de 

heer K. Boer (Christen Unie); de heer T.S. Fennis (D66); de heer J.W. Brinkhorst (D66); mevrouw 

M.E. Bos-Carabain (VVD); De heer  C. Ubels (VVD); mevrouw G.P. Dewnarain (Leefbaar Midden-

Groningen) en de heer G.B.F. Braster (Leefbaar Midden-Groningen). 
 

5.  Vaststellen van de besluitenlijsten gemeenteraad Midden-Groningen en verslaglegging 

raadscommissie 

- raadscommissie 22 februari 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

- raadsvergadering 22 maart 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

- Raadscommissie 5 april 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 

 

1. Naar aanleiding van Ingekomen stuk nr. 10  Raad van Openbaar bestuur inzake “Voor de 

publieke zaak”,  maakt dhr. Wind een opmerking over het ontbreken van de 

mogelijkheid voor raadsleden en wethouders om  onbetaald verlof te nemen. 

2. Naar aanleiding van de Raadsbrief reactie FNV op brief college d.d. 20 februari 2018, 

vraagt de heer Renkema of het gesprek met de FNV al heeft plaatsgevonden en wat de 

uitkomst daarvan was. De wethouder geeft aan dat het gesprek heeft plaatsgevonden er 

is een vervolgafspraak gemaakt om de cijfers van de cao’s in kwestie naast elkaar te 

leggen. Dit tweede overleg moet nog plaatsvinden. Desgevraagd geeft de wethouder aan 

de raad te informeren over uitkomst van het gesprek. 

 

Toezegging: 

Wethouder Verschuren zegt toe de raad te informeren over uitkomst van het vervolggesprek 

met het FNV. 

 

7. Vaststellen verordening Adviesraad Sociaal domein Midden-Groningen 2018 

 

Besluit:  
Met algemene stemmen 
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De verordening Adviesraad Sociaal domein Midden-Groningen vast te stellen. 
 

8. Vaststellen erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
 
De erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 vast te stellen. 
 

9. Advisering aan het Commissariaat voor de Media over Mediagroep Midden Groningen 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
 

positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over de zendtijdtoewijzing aan 

Stichting Mediagroep Midden Groningen. 

gelet op artikel 2.62 eerste lid, van de Mediawet adviseert de raad positief aan het 

Commissariaat voor de Media over de zendtijdtoewijzing voor Stichting Mediagroep Midden 

Groningen voor de komende vijf jaar. Stichting Mediagroep Midden Groningen voldoet aan de 

eisen die de Mediawet in artikel 2.61, tweede lid stelt. 
 

10. Benoemen van een lid in de Raad van Commissarissen BV Gouden Driehoek 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
 

Mevrouw A.P.A. van der Burg-Versteeg te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van 

de Gouden Driehoek BV. 
 

10a Moties vreemd aan de orde van de dag 
 
Motie 1: 
De fracties van GroenLinks, D66 en Gemeentebelangen Midden-Groningen dienen een motie in 
over het onderwerp gaswinning (zie bijlage) 
 
Het college vraagt voorafgaand aan de indiening of de leden van de raad hun mening willen 
geven ten aanzien van het standpunt dat is ingenomen in de brief van het college naar de NCG 
over het kabinetsbesluit over te gaan tot verlaging van de gaswinning en de gevolgen daarvoor 
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voor de versterkingsopgave. 
 
De beraadslagingen over de motie hebben er toe geleid dat de motie niet in stemming is 
gebracht maar door de voltallige raad wordt gezien als een intentieverklaring die uitspreekt dat 
de agendacommissie op korte termijn zorgt voor een raadsdebat over het aardgasdossier en de 
toekomst van de gaswinning. 
 
Besluit: 
De raad kan zich volmondig vinden in de beantwoording door het college via de brief. 
 
 
Motie 2: 
De fracties van SP en ChristenUnie dienen een motie in over het onderwerp participatiewet 
arbeidsgerechtigden (zie bijlage) 
 
Besluit:  
De motie is aangenomen met 18 stemmen voor (CDA -3, GroenLinks – 2, ChristenUnie –4, SP -4, 
PvdA -5) en 10 stemmen tegen (D66 -2, Gemeentebelangen Midden-Groningen – 4, VVD – 3, 
Leefbaar Midden-Groningen – 1) 
 

11.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:14 uur. 
 

 Vragenuur 

 

VVD – Vragen over ingekomen brief Camping Meerwijck 

ONDERWERP:   Ingekomen brief Camping Meerwijck 

VRAGENSTELLER:  Patricia Nieland 

PORTEFEUILLEHOUDER:  Jan Jakob Boersma 

 

Op 8 maart heeft camping Meerwijck een brief gestuurd aan het college en de raad. Deze brief 

is ingeboekt en zou twee weken geleden bij de raad verschijnen. Echter, toen ging de 

raadsvergadering niet door. Via de agenda commissie is aangegeven niet te wachten met 

beantwoording maar voortvarend op te pakken.  

 

Maandag heb ik de griffie gevraagd hoe het ervoor staat met de beantwoording van deze brief. 

Gisteren kregen wij in de dagmail een antwoord. Een zeer teleurstellend antwoord wat de VVD 

betreft. Het kennismakingsgesprek is namelijk een geheel andere insteek dan beantwoording 
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van de vraag in de brief. Wellicht dat de inhoud even besproken wordt. Maar het komt er op 

neer dat er tussen 8 maart en vandaag 18 april, bijna 6 weken, geen opvolging is geweest. 

Wellicht is er achter de schermen het een en ander bekeken. Maar hiervan merken wij, en 

vervelender nog de zender, geheel niks. Dit is voor ons niet acceptabel.  

Wij willen graag van de wethouder weten hoe het er voor staat en waarom er in zo een lange 

tijd niks te zien of gehoord wordt.  

 

Beantwoording: 

Uiteraard is er opvolging geweest op het verzoek van Camping Meerwijck. Het was eerst 

onduidelijk naar welke inhoudelijke afdeling de vraag toe moest. De vraag is daarna direct 

beoordeeld door de afdeling. Tussentijds was hierover al wel contact met Meerwijck. Dit in het 

kader van de beheersvisie openbare recreatieterreinen. Gekeken is hoe wij elders in de 

gemeente omgaan met de openbare stranden. Een consistente lijn op dit punt is voor de hand 

liggend. Uiteraard is ook de bij de brief van camping Meerwijck gevoegde begroting bekeken. En 

in welke mate er budgetten beschikbaar zijn. De uitkomst is afgelopen maandag met mij 

besproken. De agendering voor dit PHO was vorige week donderdag. Tijdens het 

kennismakingsgesprek vanmorgen zijn de uitkomsten van het PHO met Gert de Vries, eigenaar 

camping Meerwijck besproken. In lijn met elders gaat we de vergrassing verwijderen en zand 

toevoegen in lijn met de ideeën van de beheerder. Dit op kosten van M-G. Dit zsm, voor het 

echte seizoen aan. Gert de Vries was erg content met deze lijn. Het beheer voor de komende 

vijf jaar zal de ondernemer doen. Mooi dat een ondernemer en gemeente op dit punt samen 

werken in een bondgenootschap. Binnen vier weken na dat de brief op de afdeling lag is een 

besluit genomen over een kleine € 20.000. 

 

Op verzoek van de griffier komt de heer Boersma terug op de vraag werfkade van de SP. 
Eind februari is door de SP aandacht gevraagd voor de Werfkade: opnemen in strooiroute en 
verzakking. Bestuurlijk is hierop nog niet gereageerd. Wel is een intern concept antwoord van 
de afdeling gedeeld met de raad. Dit antwoord is ingetrokken door de griffie met de melding 
dat hierop nog mondeling of schriftelijk wordt terug gekomen, echter dit is intern qua 
communicatie niet goed gegaan. Vandaar nu even mijn toelichting: De strooiroute is direct 
geregeld. Dit kon omdat de strooiauto mocht keren op particulier terrein. De verzakking wordt 
in ieder geval tijdelijk hersteld. Definitief nemen we dit mee in het beheersplan beschoeiingen. 
Hiervoor moet nog wel budget voor komen, is onderdeel van de voorjaarsnota. 
 

                      


