
 

 

Verslaglegging commissievergadering 8 november 2018 

 

Voorzitter: 

Dhr. H. Haze 

 

Aanwezigen: 

Mw. J. van Duren   PvdA 

Dhr. H.J. Flederus   PvdA 

Dhr. R. Sinnema   PvdA 

Dhr. J. Westerdiep   PvdA 

Mw. I.L. Voogd    PvdA 

Mw. G.H. Akkerman-Ritsema  GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. M. Ploeger    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. N.H.R. Stok   GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. H. Loots    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. M. Feenstra-Jansen   SP 

Dhr. M. Kluit    SP 

Dhr. K.W. Koning   SP 

Mw. H. Polat    SP 

Mw. M.A. Bos-Carabain   VVD 

Dhr. C.J.H. Ubels   VVD 

Mw. P.A. Nieland-Kampen  VVD 

Dhr. E.J.K. Offereins   VVD 

Mw. S.E. Min-Brinkkemper  VVD 

Dhr. M.T. Metscher   ChristenUnie 

Dhr. H.B. van Dijk   ChristenUnie 

Dhr. N. Joostens   ChristenUnie 

Mw. L. Doorn    ChristenUnie 

Dhr. H. Wind    CDA 

Dhr. F. Bos    CDA 

Mw. M.N. Min    CDA 

Mw. M.F. Bosman   GroenLinks 

Dhr. H. Bos    GroenLinks 

Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 
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Dhr. G.H. Renkema   D66 

Dhr. J.W.  Brinkhorst   D66 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

 

  

Griffier: 

Mw. F.M. Bouwman 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier  
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Nr. Verslaglegging raadscommissie  van 8 november 2018 

 

1. Opening 

Dhr. H.B. van Dijk feliciteert de griffier met haar verjaardag namens de raad. 

De voorzitter meldt dat dhr. Y.P. Lutterop een zoon (Hugo) heeft gekregen en dat alles goed is 

met moeder en zoon. 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Wethouder Woortman doet na het vaststellen van de 

agenda een mededeling. 

 

3.  Mededeling college 

Naar aanleiding van de vragen van GroenLinks, GemeenteBelangen Midden-Groningen en D66 

meldt wethouder Woortman: 

Het bedrag van 50 miljoen waar in het Dagblad van het Noorden over is geschreven, maakt geen 

onderdeel uit van het bedrag van 1,15 miljard van het Nationaal Programma. Het is onderdeel van 

het bedrag van 200 miljoen die bij het vaststellen van het regeerakkoord is vastgelegd.  

Voor de gemeente Midden-Groningen zijn twee projecten toegekend, namelijk: 

- Aardgasloze wijk Gorecht Noord Hoogezand – warmtenet (6 miljoen) 

- Overschild (2 miljoen) 

 

Er komt in de week van 12 november een raadsbrief naar de raad over het Nationaal Programma 

en over de versterkingsplannen. 

 

4.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

 

5.  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 
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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) 
 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 29 november.  
 

6.  Realisatie nieuw MultiFunctioneleAccomodatie (MFA) Meeden   

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) 
 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 29 november.  

 

Toezeggingen: 

 Wethouder Drenth zegt de raad voor de besluitvorming van 29 november een memo toe 

over de afwegingen ten aanzien van alternatieve locaties; 

 Wethouder Drenth zegt de raad toe voor de raad van 29 november de financiële vragen 

van dhr. Joostens (ChristenUnie) te beantwoorden; het betreft de volgende vragen: 

- In de begrotingswijziging wordt gesproken over inkomsten van 150.000 Euro. Waaruit 

bestaan deze inkomsten? 

- Zie de tabel op blz. 2 van bijlage 1 (uitwerking financiën). Er is een verschil van 450.000 

Euro tussen de toezeggingen en de verwachte subsidies. Is dit geen risico? 

- Zie de tabel op blz. 2 van bijlage 1 (uitwerking financiën) Afschrijving boekwaarden: Op 

blz 1 wordt een boekwaarde aangegeven van 222.000 Euro. Echter als je de gebouwen bij 

elkaar optelt kom je op een bedrag van 230.000 Euro. Wat klopt nu? 

 Wethouder Drenth zegt toe de bevolking te betrekken op het moment dat er naar het 

ontwerp toegewerkt gaat worden. 
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7. 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 

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) 

 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 29 november.  

 
 

8.  Sluiting 
 

 


