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Besluitenlijst raadsvergadering van 25januari 2018
Opening
Vaststellen agenda
Er wordt een viertal moties “Vreemd aan de orde van de dag” aangekondigd:
1. Motie aardbevingsproblematiek van de PvdA, SP, VVD, ChristenUnie en CDA;
2. Motie Statiegeld alliantie van de PvdA, SP, VVD, ChristenUnie en CDA;
3. Motie Aardbevingsproblematiek van GemeenteBelangen Midden-Groningen, GroenLinks en
D66
4. Motie Aardbevingsproblematiek van Leefbaar Midden-Groningen.
Deze moties zijn behandeld als laatste agendapunt.

3.

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraad Midden-Groningen d.d. 2 januari 2018
Is ongewijzigd vastgesteld

4.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Dhr. Helmers heeft zich aangemeld als inspreker bij agendapunt 9 “Vaststellen
voorbereidingsbesluit Sluiskade/Werfkade”.

5.

Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel
Besluit:
Met algemene stemmen akkoord.

6.

Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad, voorzitter van de auditcommissie en
voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissie
Besluit met algemene stemmen over te gaan tot:
a. Benoeming als plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer H. Haze
b. Benoeming als voorzitters van de raadscommissie de heren C.J.H. Ubels en Y.P.
Lutterop
c. Benoeming als plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissie de heren A.D.
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Bosscher en M.W. van der Meijden
d. Benoeming als voorzitter van de auditcommissie de heer M. Kluit
e. Benoeming als leden van de agendacommissie (volgt uit a, b en d); de heren H. Haze,
C.J.H. Ubels, Y.P. Lutterop en M. Kluit
7.

Beëdiging fractievertegenwoordigers
In de raadsvergadering van 2 januari 2018 is een groot deel van de fractievertegenwoordigers
beëdigd. Een aantal fractievertegenwoordigers was hierbij niet aanwezig en wordt tijdens deze
vergadering beëdigd.
Besluit met algemene stemmen:
Als fractievertegenwoordigers te benoemen: mevrouw C. Tholen-Staring voor Gemeente Belangen
Midden-Groningen, de heer H.W. Jonk voor de VVD en de heer G.B.F. Braster voor Leefbaar
Midden-Groningen.

8.

Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Aan het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft,
toestemming te verlenen om een ‘Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie’
aan te gaan met alle Groninger en Drentse gemeenten en het OV-Bureau.
Besluit met algemene stemmen:
Aan het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft,
toestemming te verlenen om een ‘Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie’
aan te gaan met alle Groninger gemeenten en het OV-Bureau.
Toezegging:
Het college zegt toe een informatieavond met het OV-bureau en de organisatie die de
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer organiseert voor de
raad te faciliteren.

9.

Vaststellen voorbereidingsbesluit Sluiskade/Werfkade
Op basis van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad verklaren dat
een bestemmingsplan wordt voorbereid: een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Een
voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. De gemeenteraad van de voormalige
gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft een voorbereidingsbesluit genomen dat vervalt per 9
februari 2018.
Inspreker:
Dhr. Helmers – namens de aanwonenden van het gebied Sluiskade/Werfkade
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Besluit met algemene stemmen:
1. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Sluiskade/Werfkade, conform de
bijgevoegde tekening;
2. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit (identificatie
NL.IMRO.1952.vbhgzsluiswerfkade-va01) in werking treedt op de dag na de
bekendmaking ervan.
Toezegging:
 Het bestemmingsplan Sluiskade/Werfkade wordt rond de zomer voorgelegd aan de raad.
Wanneer er vertraging optreedt stelt de wethouder de raad daar van op de hoogte.


10.

De planning voor Sappemeer-Oost wordt uitgelijnd en wordt ter kennisname naar de
raad gebracht.

Moties Vreemd aan de orde van de dag
1. Motie aardbevingsproblematiek van de
PvdA, SP, VVD, ChristenUnie en CDA;

De motie wordt omarmd door het college.
Stemming: met algemene stemmen
aangenomen.

2. Motie Statiegeld alliantie van de PvdA,
SP, VVD, ChristenUnie en CDA;

De motie wordt omarmd door het college.
Stemming: met algemene stemmen
aangenomen.

3. Motie Aardbevingsproblematiek van
GemeenteBelangen Midden-Groningen,
GroenLinks en D66

De motie wordt omarmd door het college.
Stemming: met algemene stemmen
aangenomen, met een stemverklaring van de
ChristenUnie.
Stemverklaring: de ChristenUnie kan zich niet
vinden in de tekst dat de Rijksoverheid als
hindermacht wordt gezien in relatie tot de
totstandkoming van het schadeprotocol.

4. Motie Aardbevingsproblematiek van

De motie wordt niet omarmd door het college.

Leefbaar Midden-Groningen.
Voor de teksten van de moties:
Zie bijlage.
11.
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Stemming:
Voor: Leefbaar Midden-Groningen
Tegen: PvdA, GemeenteBelangen MiddenGroningen, SP, VVD, ChristenUnie, CDA,
GroenLinks en D66

Sluiting

Vragenuur
SP (dhr. Koning):
Onlangs stond in het Dagblad van het Noorden een situatie beschreven van een familie in KielWindeweer die door de aardbeving in Zeerijp niet meer is aangesloten op het gas en in daardoor
niet meer in hun woning kan verblijven.
- Wat is de rol van de gemeente is in een dergelijke situatie?
- En wat gaat de gemeente doen om deze rol op zich te nemen?
Beantwoording (wethouder Woortman):
De wethouder komt op deze specifieke situatie terug in een schriftelijke beantwoording.
In algemene zin probeert de gemeente de betreffende gezinnen te ondersteunen en daarin
maatwerk te leveren. Daarnaast zorgt de gemeente via de bestuurlijke weg dat dergelijke
situaties op de prioriteitenlijst van de NCG en het Centrum Veilig Wonen komen en probeert de
gemeente daarop ook druk te zetten.
Op 9 februari wordt de raad uitgebreid in het kader van het inwerkprogramma op dit thema
geïnformeerd.

