
Motie                                                     
 

 

Onderwerp: Motie Reductie Gemeentelijk Vastgoed  

 

De gemeenteraad van Midden-Groningen in haar vergadering bijeen d.d. 7 november 2019 

 

Overwegende dat: 

 

 Blijkens de zgn. objectenlijst bij het Beheerplan gemeentelijke gebouwen de gemeente 
Midden-Groningen in totaal 179 gebouwen of andere objecten (gemeentelijk vastgoed) in 
beheer heeft; 

 Het beheer van het gemeentelijk vastgoed ten laste van de gemeente komt; 

 Niet altijd duidelijk is wat het maatschappelijk nut van het gemeentelijk vastgoed is; 

 Ook onduidelijk is hoe het zit met de exploitatie van dat gemeentelijk vastgoed; 

 Ook de vraag kan worden gesteld of de instandhouding van dat vastgoed een gemeentelijke 
taak / verantwoordelijkheid is; 

 Mede gelet op de financiële positie van de gemeente het de hoogste tijd is voor een kritische 
herbezinning over de omvang van het gemeentelijk vastgoed zoals vermeld in de zgn. 
objectenlijst; 

 Die herbezinning moet leiden tot een reductie van het gemeentelijk vastgoed; 

 Het dan nog resterende gemeentelijke vastgoed voor zover noodzakelijk ook verduurzaamd 
is; 

 Ook rekening moet worden gehouden met de conclusies en aanbevelingen zoals vermeld in 
het Rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid van november 2018;  

 Derhalve ook op enigerlei wijze sprake is van beleid voor voorzieningen en vastgoed.  

 

Draagt het college op om: 

 

 Rekening houdende met de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek 
Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid, binnen 3 maanden te komen met een Plan van 
Aanpak Reductie Gemeentelijk Vastgoed; 

 Er zorg voor te dragen dat de Reductie ertoe leidt dat op uiterlijk 1 januari 2021 op de 
Objectenlijst alleen nog vastgoed vermeld staat waarvoor de gemeente primair 
verantwoordelijk is; 

 Er tevens zorg voor te dragen dat het dan nog resterende gemeentelijk vastgoed voor zover 
noodzakelijk verduurzaamd is. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 



Slochteren, 7 november 2019 

Namens de fractie (s)  
 
D66 
Gerard Renkema 

 
 ………….…                 ……………….               …………………  
 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 

 

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


