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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier  
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Nr. Verslaglegging raadscommissie  van 5 april 2018 

1. Opening 

1b.  Mededeling college 

Wethouder Woortman en burgemeester Munniksma melden dat de gemeente Midden-Groningen 

donderdag 29 maart 2018 een kamerbrief heeft ontvangen waarin werd gemeld dat de 

gaswinning op termijn wordt verlaagd en uiteindelijk naar 0 wordt gebracht. Dit is op zichzelf 

positief nieuws. Tegelijkertijd roept het vragen op over o.a. de voortgang van de 

versterkingsopgave en daar is in de afgelopen dagen veel overleg over gevoerd. De gezamenlijke 

gemeenten hebben het standpunt ingenomen dat er een wetenschappelijke onderbouwing moet 

komen over de conseqenties van het terugbrengen van de gaswinning voor het veiligheidsniveau. 

Daarbij moeten ondertussen de versterkingsoperaties worden voortgezet. Dit standpunt is 

gedeeld op woensdag 4 april met de minister en er is afgesproken dat de gemeenten in beeld 

brengen wat de stand van zaken is van de operaties en waar de operaties door moeten gaan.  

Vervolgens wordt hierover het gesprek met de minister gevoerd waarna er een besluit moet 

worden genomen hoe hier nu mee verder te gaan. 

De procedure die in het verleden gestart maar ook weer gestopt is om een stikstoffabriek te 

bouwen, zorgt er nu voor dat hiervoor niet een volledig nieuwe procedure opgestart hoeft te 

worden. Dat zal in de komende periode ook de nodige aandacht vragen. 

Fracking is niet specifiek in de overleggen aan de orde geweest. Dit valt onder het kleine-velden 

beleid. Er moet goed nagedacht en gesproken worden over de energietransitie. De 

gemeenteraad wordt steeds bij deze zaken betrokken. Het college hecht er aan om eenheid in 

de provincie uit te stralen en om met één mond te spreken ter versterking van de positie in het 

belang van Midden-Groningen. 

 

Het verzoek om agendering van de aardgasproblematiek wordt in de agendacommissie 

besproken.  

 

 

2.  Vaststellen agenda 

Is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  
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4.  Vaststellen verordening Adviesraad Sociaal domein Midden-Groningen 2018 
Het college van de gemeente Midden-Groningen stelt voor om op basis van het advies van de 
huidige adviesraden in het sociaal domein te kiezen voor het instellen van een adviesraad 
sociaal domein voor Midden-Groningen. Deze adviesraad heeft tot taak het gevraagd én 
ongevraagd adviseren van het college. Zij doet dit vanuit haar onafhankelijke positie over 
voorgenomen besluiten tot gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de beleidsuitvoering 
binnen het sociaal domein. 
 
Externe genodigde: 
Mw. J. Bolhuis namens WMO, WWB en WSW- cliëntenraad Hoogezand-Sappemeer, 
Participatieraad Menterwolde, WMO-raad Slochteren en Platform Werk & Inkomen Slochteren. 
 
Toezeggingen: 

 De wethouder komt terug op de vraag van dhr. Brinkhorst of de mogelijkheid tot 
besloten vergaderen niet in strijd is met de Wet Open overheid voor de 
raadsvergadering van 19 april. 

 De raad ontvangt alle verslagen en de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein. 

 Er komt een jaarlijks overleg tussen de werkgroep Sociaal Domein en de Adviesraad 
Sociaal Domein. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 19 april (Hamerstuk). 

 

5. Vaststellen erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 
De gemeenteraad van Midden-Groningen stelt een nieuwe Erfgoedverordening vast. De 
Erfgoedverordening regelt onder andere het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, de 
instandhouding ervan, de bescherming van rijks- en gemeentelijke monumenten en de 
instandhouding van archeologische gebieden. 
 
Insprekers: 
geen 
 
Toezegging: 

 De wethouder zegt toe een kennismaking te organiseren met de erfgoedcommissie. 

 De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de door de VVD aangegeven 

tekstuele onvolkomenheden in de verordening. 

 

De VVD sluit via de griffie een aantal tekstuele zaken uit de verordening kort, zodat dit 
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eventueel nog aangepast kan worden.  

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 19 april (Bespreekpunt). 

 

6.  Advisering aan het Commissariaat voor de Media over Mediagroep Midden Groningen 

De gemeenteraad dient van het Commissariaat voor de Media te toetsen of de lokale omroep 

voldoet aan de bij Mediawet gestelde eisen. Normaal gebeurt dat eens in de 5 jaar, maar 

vanwege de herindeling en samenvoeging van de bestaande lokale omroepen van Slochteren, 

Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer, wordt nu per 2018 ook een toetsing gevraagd. De 

Stichting Mediagroep Midden Groningen voldoet aan alle gestelde eisen. De zendtijd door het 

Commissariaat kan dan ook zonder bezwaar worden toegewezen. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 19 april. (Hamerstuk) 

 

7.   Sluiting 

 


