
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 29 november 2018 

 

Voorzitter: 

A. Hoogendoorn 

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  J. van Duren       M. Ploeger  

  H.J. Flederus       N.H.R. Stok  

  R. Sinnema       J. Velthuis 

  J. Westerdiep       H. Loots 

 

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

  M. Kluit        E.J.K. Offereins 

  K.W. Koning       C.J.H. Ubels 

  N.R. van der Vlist       

 

ChristenUnie: M.T. Metscher (t/m agendapunt 8)  CDA:  A.P.A. van der Burg-Versteeg 

  N. Joostens       H. Wind 

  H.B. van Dijk       M.W. van der Meijden 

          F. Bos  

  

GroenLinks: M.E. Bosman     D66:  G.H. Renkema 

  H. Bos        Y.P. Lutterop 

A. Bosscher 

 

Leefbaar Midden-Groningen:  F.A. Kruzenga   

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

m.k.a.  

- J. Lesman (SP) 

- P.P.A. Nieland-Kampen (VVD) 

- M.T. Metscher (ChristenUnie) 

 
 



 

 

Pagina: 2 van 9 

Datum: 14 december 2018 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

- L. Doorn (ChristenUnie) 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      Y.H. Goedhart 

Voorzitter      plv. griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 29 november 2018 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 19.30 uur en heet in het bijzonder de studenten van de 

Hanzehogeschool en dhr. Visser (beoogd lid van de Rekenkamercommissie) welkom. 

 

2.  Vaststellen agenda 

Agendapunt 11 en 12 worden gewisseld, zodat na de installatie van dhr. Visser als lid van de 

Rekenkamercommissie aansluitend de felicitaties gedaan kunnen worden.  

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er is door de volgende personen ingesproken naar aanleiding van de situatie in de Nolenstraat 

betreffende het betrekken van de inwoners, veiligheid, parkeergelegenheid en 

funderingsonderzoeken: 

 

- mw. J. Steenhuis 

- mw. I. Jansen 

- mw. Hadding 

- dhr. Ozan? 

 

4. Vragenuur: 

 

ONDERWERP:   Aanleg ontsluitingsweg Duurkenakker te Muntendam 

VRAGENSTELLER:  M. Ploeger 

PORTEFEUILLEHOUDER:  J. Borg 

 

Deze week is men met de voorbereidingen begonnen van de ontsluitingsweg  van de rotonde bij 

Duurkenakker om de uitbreiding van stikstoffabriek te Zuidbroek mogelijk te maken. Een aantal 

inwoners heeft ons benaderd en dit leidt tot de volgende vragen. 

 

1. De inwoners beklagen zich er over dat de gemeente op bestuurlijk niveau niet aanwezig 

was/wilde zijn bij de overleggen die zij voerden met de Gasunie (voorlichting, inspraak) 

ondanks herhaaldelijk aandringen van de aanwonenden. Uiteindelijk werd een ambtenaar 

afgevaardigd. Vraag: Herkent u het beeld van de aanwonenden? Zo ja, waarom was er geen 

bestuurder aanwezig ondanks herhaaldelijk aandringen van de aanwonenden. 

2. De overlast voor de aanwonenden zal de komende 3 tot 4 jaar behoorlijk zijn c.q. 
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buitenproportioneel gelet op de aanleg van de ontsluitingsweg en vervolgens de uitbreiding 

van de stikstoffabriek. Zwaar vrachtverkeer zal 10- tallen keren per dag  gebruik maken van 

deze flessenhals tussen Meeden en Muntendam waar ook nog twee fietsroutes aan liggen. 

Vraag: In hoeverre krijgen de aanwonenden compensatie c.q. schadeloosstelling voor de 

overlast de komende jaren c.q. in hoeverre heeft uw College zich hiertoe ingespannen? Zo 

niet, wat is hiervan dan de reden? 

3. Vanmorgen geconstateerd dat een zwaar rupsvoertuig doodleuk over het  aangrenzende 

fietspad reed, met duidelijke sporen van eerdere bewegingen. Vraag: In hoeverre houdt uw 

College toezicht op de veiligheid voor o.a.  fietsers m.n. scholieren, andere weggebruikers 

in de komende jaren nu geconstateerd is dat de aannemers het niet zo nauw nemen met het 

gebruik van de openbare ruimte, waaronder fietspaden en wegen? 

4. Niet ondenkbaar is dat er schade ontstaat aan wegen, fietspaden etc. gelet op het eerder 

geconstateerde oneigenlijk gebruik door materieel van de aannemers. Vraag: in hoeverre 

zijn er afspraken gemaakt over vergoeding van schade etc.? 

5. Geven bovenstaande vragen uw aanleiding om alsnog bestuurlijk in overleg te treden met 

aanwonenden?  

6. Bent u voornemens “verscherpt” toe te zien op de werkzaamheden aan de Duurkenakker en 

de hieruit voortvloeiende  gevolgen voor wegverkeer en schades? Zo ja op welke wijze, 

bijvoorbeeld door het inschakelen van verkeersregelaars? 

Beantwoording door wethouder Borg. 

 

5. Vaststellen verslaglegging raadscommissies van 8 en 15 november 2018 en de besluitenlijst 

van de gemeenteraad van 1 november 2018 

1. De verslaglegging van de raadscommissies van 8 en 15 november 2018 worden 

ongewijzigd vastgesteld; 

2. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 november 2018 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken. 

 Ingekomen stuk nr. 4: Het CDA verzoekt of de raad bijgepraat kan worden door de BOA’s 

en de Omgevingsdienst over de handhaving en toezicht in deze situatie; dit wordt 
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voorgelegd aan de agendacommissie. 

 Ingekomen stuk nr. 5: D66 vraagt of het onderwerp “burenoverlast” geagendeerd kan 

worden: dit wordt meegenomen naar de agendacommissie; 

 Raadsbrief 61: de SP verzoekt om agendering. Dit wordt meegenomen naar de 

agendacommissie. 

Besluit: om in te stemmen met de voorgestelde afdoeningswijze 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken: 

 

A Kennisname voorgenomen collegebesluit tot deelneming in zonnepark SunBrouck 

Zonnepark SunBrouck is een burgerinitiatief van Coöperatieve Vereniging Duurzaam 

Menterwolde U.A. De vereniging wil besparingen op energiegebruik en productie van duurzame 

energie in de gemeente Midden-Groningen in het algemeen en omgeving Zuidbroek in het 

bijzonder in een versnelling brengen. De vereniging heeft de gemeente Midden-Groningen 

gevraagd om, binnen de daarvoor geldende landelijke regelgeving, deel te nemen met maximaal 

240 panelen. Het besluit kan op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet niet eerder 

worden genomen, dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is 

gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

 

Besluit met algemene stemmen 

 

1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit van 9 oktober 2018 tot deelneming van 

de gemeente Midden-Groningen in zonnepark SunBrouck. 

2. Geen wensen en bedenkingen omtrent dit besluit te hebben. 

 

 

B Vaststellen Bestemmingsplan Schildwolde, Dannemeerweg 6 

Eigenaren van het perceel Dannemeerweg 6 te Schildwolde hebben plannen ontwikkeld voor de 

nieuwbouw van de bestaande agrarische (bedrijfs)woning. Op grond van het geldende 
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bestemmingsplan zijn deze plannen niet mogelijk. Met een nieuw bestemmingsplan worden de 

bouwplannen mogelijk gemaakt. De gemeenteraad is bevoegd om een bestemmingsplan vast te 

stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

Besluit met algemene stemmen 

 

1. Het bestemmingsplan ‘Schildwolde, Dannemeerweg 6’ met bijbehorende toelichting, zoals  

dit plan is vervat in de regels en de verbeelding met identificatienummer: 

NL.IMRO.1952.bpschdannemeerweg6-va01 vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan  

betrekking heeft. 

 

 

C Programma gevolgen gaswinning: Vaststellen “Structuurvisie Overschild 2018-2028” 

De gemeenteraad van Midden-Groningen stelt de Structuurvisie Overschild 2018-2028 vast. De 

Structuurvisie vormt één geheel met de Dorpsvisie versterking Overschild (Witboek 2.0), die het 

dorp met ondersteuning van het architectenbureau MVRDV en de gemeente heeft opgesteld. De 

Structuurvisie formuleert de nieuwe ruimtelijke kaders voor het postcode-gebied Overschild die 

nodig zijn om de versterkingsopgave in goede banen te leiden en die de mogelijkheid bieden om 

Overschild tot een toekomstgericht dorp te maken. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma / mw. Woortman) 

 

Besluit met algemene stemmen 

 

1. Vaststellen van de Structuurvisie Overschild 2018-2028 bestaande uit twee delen:  

a.  Structuurvisie Overschild 2018-2028 (gemeentelijk deel) 

b.  Dorpsvisie versterking Overschild; witboek 2.0. (Bewoners van Overschild, MVRDV, 

gemeente Midden-Groningen, NCG) 
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8. Realisatie nieuw MultiFunctionele Accommodatie (MFA) Meeden  (bespreekstuk) 

Om de voorzieningen in het dorp Meeden in stand te kunnen houden zijn maatregelen nodig. 

Het plan is om een MFA te bouwen in Meeden, waarin naast een schoolfunctie ook het dorpshuis 

en de gymzaal worden gehuisvest. De raad wordt gevraagd een extra krediet van €2.980.000,00 

beschikbaar te stellen. 

 

(Portefeuillehouders: dhr. Drenth en mevr. Woortman) 

 

Besluit met algemene stemmen 

 

 

1. Instemmen met het realiseren van een nieuw MFA in Meeden en hiervoor een extra krediet  

van  € 2.980.000,00 beschikbaar te stellen; 

2. De extra kapitaallasten die daaruit voortvloeien ingaande 2021 te dekken uit de daarvoor al 

eerder beschikbaar gestelde middelen zodat dit geen uitzetting voor de begroting van 2021  

en verder betekent. 

 

 

9.  Najaarsnota 2018  

De Raad is bevoegd om de (financiële) afwijkingen goed te keuren en daarmee de begroting 

2018 tussentijds aan te passen. Dit is de eerste Najaarsnota van de gemeente Midden-

Groningen. In deze Najaarsnota zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de 

vastgestelde begroting 2018 en de Voorjaarsnota 2018. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit met algemene stemmen 

 

1. De Najaarsnota 2018 vast te stellen. 

2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen zoals opgenomen in de financiële 

paragraaf. 

3. Negatieve saldo van de najaarsnota 2018 ad € 1,1 miljoen te onttrekken aan de Algemene 

Reserve.  
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Toezeggingen: 

 Wethouder Verschuren zegt de raad een raadsbrief toe over de invordering t.a.v.  

dubieuze debiteuren; 

 Wethouder Verschuren zegt de raad een uitgebreide rapportage toe van de lessen die 

geleerd zijn in het proces van het maken van gezinsplannen t.a.v. de 300 gezinnen.  

Deze rapportage komt voor de zomer van 2019; 

 Wethouder Drenth zegt toe de raad te informeren over de nadere regels die gesteld  

worden t.a.v. de tegemoetkoming van de OZB in relatie tot de kleinere maatschappelijk 

actieve organisaties. 

 Wethouder Drenth zegt een nadere schriftelijke toelichting toe op de frictiekosten en  

de personeelsbegroting. 

 Wethouder Borg zegt de raad een toelichting toe op het voorstel voor de verdeelsleutel 

van het compensatiefonds OZB. 

 
 

10. Uitbreiding formatie griffie 

De werkgeverscommissie stelt de gemeenteraad van Midden-Groningen voor om de formatie 

voor de functie van griffiemedewerker uit te breiden met 0,2 fte. De raad heeft in de 

Verordening griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen 2018 de griffier 

gemandateerd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de op de griffie werkzame 

ambtenaren. Echter de raad heeft op basis van artikel 189 Gemeentewet het budgetrecht.  

 

Besluit met algemene stemmen 

 

1. De formatie van de griffie uitbreiden met 0,2 fte, schaal 7; 

2. De kosten a maximaal 10.800 Euro voor 2019 door middel van een begrotingswijziging 

verwerken en deze kosten te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en in de 

Programmabegroting 2020 en verder. 

 
 

11. Bekrachtiging geheimhouding financiële bijlage voorstel KC Slochterveldweg 

In de raadscommissie op donderdag 13 december 2018 en de raadsvergadering op donderdag 20 

december wordt een raadsvoorstel betreffende de nieuwbouw van het KC Slochterveldweg te 

Slochteren in naleving van de gemaakte afspraken tussen de schoolbesturen, de NAM en de 

gemeente Midden-Groningen geagendeerd. Op 20-11-2018 is door het college geheimhouding 

opgelegd op de financiële bijlage behorende bij van het raadsvoorstel. De raad moet de 

geheimhouding bekrachtigen. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit met algemene stemmen 

 

1. Bekrachtiging geheimhouding van de financiële bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel 2018-

028561 Nieuwbouw KC Slochterveldweg conform artikel 25 lid 2 en 3 van de Gemeentewet in 

samenhang met artikel 10 lid 2b van de WOB.  

 

 

12. Benoeming extern lid rekenkamercommissie (rechtstreeks) 

Op 2 januari heeft de raad voor de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie 

ingesteld. De rekenkamercommissie Midden-Groningen bestaat uit een externe voorzitter en 

twee externe leden. Op 15 september 2018 heeft de heer Hans de Graaf zijn ontslag ingediend 

als lid van de rekenkamercommissie. Naar aanleiding van het vertrek van de heer de Graaf is er 

een vacature opengesteld voor een extern lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit met algemene stemmen: 

1. De heer ir. M. Visser voor de periode van 1 december  2018 tot en met 31 december  

2019 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen. 
 

 

13. Sluiting 

 

 

 


