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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2018
De raad van de gemeente Midden-Groningen
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1.

Besluitenlijst raadsvergadering van 1 november 2018
Opening
De voorzitter opent de vergadering 13.30 uur

2.

Vaststellen agenda
De voorzitter brengt het verzoek tot interpellatie van GroenLinks, GemeenteBelangen MiddenGroningen en D66 in stemming.
Conclusie:
Alle aanwezigen stemmen in om het interpellatiedebat na agendapunt 7 te behandelen. Er vindt
geen inhoudelijk debat tussen de fracties plaats. Hier wordt een ander moment en vorm voor
gekozen. De vragen worden wel behandeld en beantwoord door het college.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers.

4.

Vaststellen Programmabegroting Midden-Groningen 2019
De programmabegroting 2019 is een financiële vertaling van de ambities, zoals die zijn
verwoord in het visiedocument Kompas, het coalitieakkoord 2018-2022 en de Voorjaarsnota. De
begroting van de gemeente moet uiterlijk op 15 november in het jaar voorafgaande aan het
begrotingsjaar door de raad te worden vastgesteld.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
Stemming over amendementen en moties:


Amendement 1 (taakstellende bezuiniging bestuur en organisatie en opschoning
bestemmingsreserves en voorzieningen:
Advies college: ontraden
Voor: GemeenteBelangen Midden-Groningen (5)
Tegen: PvdA (5), SP (4), VVD (4), ChristenUnie (4), CDA (4), GroenLinks (3), D66 (2)
Met 5 stemmen voor en 26 stemmen tegen: Verworpen.



Motie 1 Versterking opvoedklimaat voor kinderen:
Advies college: geen bezwaar
De motie is unaniem aangenomen.
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Motie 2 Harmonisatie sporttarieven: deze motie is ingetrokken



Motie 3 Kwijtschelding mogelijk maken voor de kosten van een ID-kaart voor
jongeren van 14 t/m 17 jaar:
Advies college: geen bezwaar
Voor: PvdA (5), GemeenteBelangen Midden-Groningen(5), SP (4), ChristenUnie (4), CDA
(4), GroenLinks (3),
Tegen: VVD (4) en D66 (2)
De motie is met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.



Motie 4 NPG-1.15 miljard:
Advies college: ontraden
Voor: GemeenteBelangen Midden-Groningen (5), GroenLinks (3), D66 (2)
Tegen: PvdA (5), SP (4), VVD (4), ChristenUnie (4), CDA (4)
De motie is met 10 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.

Besluit:
1. De begroting 2019 vast te stellen.
2. De kredieten met betrekking tot de investeringen beschikbaar te stellen. Zoals opgenomen in
het investeringsplan 2019.
3. De meerjarenraming 2020 tot en met 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Toezeggingen:




Wethouder Verschuren komt voor het einde van het jaar met een projectplan
duurzaamheid;
Wethouder Woortman zegt toe met een notitie te komen over de huidige stand van
zaken ten aanzien van de maatregelen t.a.v. verpauperde panden.
Wethouder Boersma zegt een overzicht toe van de stand van zaken t.a.v. de Makkelijk

Pagina:

5 van 8

Datum:

2 november 2018

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

Melden App, (reactietijd en oplostijd).

5.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

6.

Vaststellen verslaglegging raadscommissie van 11 oktober 2018 en de besluitenlijst van de
gemeenteraad van 27 september 2018
1. De verslaglegging van de raadscommissie van 11 oktober 2018 wordt met de wijziging
van de voorletters van dhr. H.J. Flederus en mw. T. Van der Veen vastgesteld.
2. De besluitenlijst van 27 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

07.

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




Dhr. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen) vraagt hoe het komt dat brief nr.
7 van de inwoner uit Zuidbroek nu pas op de lijst van ingekomen stukken staat. De
voorzitter meldt dat deze brief ten onrechte ergens in de organisatie is blijven hangen.
Inmiddels is dit wel opgepakt en de excuses zijn aan de inwoner aangeboden. Er wordt
momenteel hard gewerkt om dit proces beter op orde te krijgen, onder andere door het
proces van het verzenden van ontvangstbevestigingen vanuit de organisatie te
verbeteren.
Dhr. Bos (CDA) verzoekt om agendering van Raadsbrief 55 (Communicatietraject
karakteristieke objecten) te agenderen.
Dit verzoek wordt meegenomen naar de agendacommissie.

Besluit: met algemene stemmen om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel.
08.

Interpellatiedebat over het Nationaal Programma Gaswinning
Op verzoek van GroenLinks, GemeenteBelangen Midden-Groningen en D66 is er een
interpellatiedebat over het Nationaal Programma Gaswinning. Voor een uitgebreide
omschrijving van de inhoud, zie bijlage.
De vragen worden door wethouder Woortman beantwoord.
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Conclusie:
De wethouder zegt toe om samen met de raad op te trekken in de planvorming en stelt voor om
hiervoor een raadswerkgroep op te richten.
De voorzitter stelt voor om in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg af te hechten hoe dit
vormgegeven kan worden.
Dhr. Bos (GroenLinks) merkt daarbij op dat het niet alleen gaat om dorps- en stadsvernieuwing.
Hij zoekt naar integraliteit in de plannen.
Dhr. H. Bos gaat bij de fracties op bezoek om zijn ideeën te toetsen.

09.

Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken:


Niet ontvankelijk verklaren bezwaarschrift
In het kader van de ontwikkeling van het Noordelijk deel van het Stadshart Hoogezand,
heeft de raad een voorkeursrecht gevestigd op een aantal percelen. Na het besluit van
de raad om het voorkeursrecht te vestigen, is er één bezwaar ingediend. De
bezwaarschriften-commissie heeft geadviseerd het bezwaar niet ontvankelijk te
verklaren. De raad was bevoegd het besluit te nemen tot vestiging van het
voorkeursrecht en is daardoor ook bevoegd om te beslissen op bezwaar.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)

Besluit: met algemene stemmen:
Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de raad van de opgeheven gemeente
Hoogezand-Sappemeer d.d. 6 november 2017, waarbij op het perceel, kadastraal bekend als
gemeente Hoogezand, sectie K, nummer 6200, een recht is gevestigd als bedoeld in artikel 2
juncto artikel 3 van de Wet voorkeursrechten gemeenten, niet ontvankelijk verklaren.


Koers Wedeka, doorontwikkeling Wedeka van sw-bedrijf naar leerwerkbedrijf
Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde,
Midden-Groningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale
Werkvoorziening uit. Dit doet zij voor 122 inwoners van Midden-Groningen. Wedeka wil
zich graag door ontwikkelen naar een leerwerkbedrijf. Een koersdocument met die
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ontwikkeling is nu aan de raad van Midden-Groningen voorgelegd en om een
mening/richting gevraagd.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
Besluit: met algemene stemmen
1. Kennisnemen van de “Koers van Wedeka”
2. Bijgevoegde concept zienswijze in te dienen bij het bestuur van Wedeka
10.

Advies evaluatie Sociale teams
Sinds 2015 wordt in de voorlopers van de nieuw ontstane gemeente Midden-Groningen gewerkt
met vijf sociale teams: 3 teams in Hoogezand-Sappemeer, 1 team in Slochteren en 1 team in
Menterwolde. Met de gemeenteraden van de drie voormalige gemeenten is afgesproken dat de
werkwijze van de sociale teams geëvalueerd zal worden. Na 3 jaar werken in de praktijk is er
behoefte aan een evaluatie. Deze evaluatie is bedoeld om keuzes te kunnen maken over de best
passende (inhoudelijke) werkwijze en organisatiewijze. Met dit advies worden de uitkomsten
van de evaluatie aan de raad voorgelegd en wordt de raad gevraagd in te stemmen met het
rapport en de adviezen.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
Besluit: met algemene stemmen
1. Kennis nemen van en instemmen met het BMC-rapport en de adviezen. Hiermee wordt
gekozen voor de ontwikkelrichting:
 op inhoud: Sociale teams voeren integrale toegangstaken uit op alle levensdomeinen en
leveren ondersteuning
 op organisatie: Werk toe naar een netwerkmodel waarbij een hoofdaannemer
verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de sociale teams
2. Opdracht geven om de ontwikkelrichting uit te werken in een plan van aanpak, zodat per 1
januari 2019 gestart kan worden met de (door)ontwikkeling van de sociale teams.

11.

Benoeming commissielid CDA (rechtstreeks)
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De fractie van het CDA heeft verzocht mevrouw M.N. Min te benoemen als
fractievertegenwoordiger/plaatsvervangend-commissielid.
(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn)
De commissie van geloofsbrieven, bestaande uit: dhr. Joostens, dhr. Westerdiep en dhr. Loots
heeft de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden.
Besluit: met algemene stemmen
Als fractievertegenwoordiger/plaatsvervangend commissielid te benoemen:
mevrouw M.N. Min (CDA)
12.

Begrotingswijziging 2018 WEDEKA
Er is sprake van een 2e begrotingswijziging bij Wedeka. Deze begrotingswijziging is ontstaan uit
het feit dat de integratie-uitkering sociaal domein voor het onderdeel WSW volgens de
meicirculaire gunstiger uitpakt. Voor de gemeente Midden-Groningen is dit “een meevaller” van
€ 58.786,-. Deelnemende gemeenteraden kunnen een zienswijze naar voren brengen. De
gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
Besluit: met algemene stemmen
 Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging van WEDEKA voor 2018
 Hiervoor geen zienswijze in te dienen.

13.

Sluiting

