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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2019 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 
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1. Opening 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
Dhr. R. Rook bij agendapunt 6 Notitie ombuigingen 

4. Borgstelling door gemeente m.b.t. lening Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG) aan 
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold 

Op 4 mei 2009 is door de stichting een lening aangegaan bij de BNG die afloopt op 6 mei 2019. 
Door de voormalige gemeente Slochteren is een Akte van Borgtocht ondertekend. De raad wordt 
voorgesteld om geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen van het college tot 
verlenging van de borgstelling voor een geldlening van de Bank der Nederlandse Gemeenten 
(BNG) aan de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold (SEGD) 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 25 april 2019 

Toezeeaine: 
Wethouder Drenth zegt de raad toe inzichtelijk te maken hoe de relatie tussen de vereniging en 
de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold (SEGD) ligt, wat de situatie is 
aangaande erfpacht en voegt daar de exploitatieoverzichten aangaande de stichting en de 
vereniging daaraan toe. 

5. Kredietaanvraag keervoorziening te Scharmer 

Met de aanleg van P+R Meerstad is er een goede nieuwe parkeervoorziening gereed aan de rand 
van Groningen. Onderdeel van dit project is een keervoorziening die het mogelijk maakt dat 
bussen kunnen keren. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 
300.000 ex. btw voor de realisatie van een zogenoemde keervoorziening voor het openbaar 
busvervoer in Scharmer. 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 
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Toezeaainaen: 
• Wethouder Borg zegt toe in de bespreking op 17 april 2019 over het onderhoud van de 

buskeerlus het verzoek om een fietsenstalling in te brengen. 
• De Wethouder zal de bus routes die door de aanleg van de keerlus wijzigen schriftelijk 

toelichten. 
• De wethouder neemt de vraag wat er gebeurd wanneer het bedrag van 300.000 Euro 

wordt overschreden mee in het overleg op 17 april en informeert de raad daarover; 
• De wethouder beantwoordt de vraag over een wachtruimte bij de buskeerlus schriftelijk. 

6. Notitie ombuigingen 

De begroting 2019 van Midden-Groningen heeft een nadelig saldo. Dit is eveneens van toepassing 
op de jaren tot en met 2022. Om te komen tot een structureel voordelig saldo van € 250.000 per 
2020 wordt voorgesteld diverse begrotingsuitgaven structureel te verlagen. Afhankelijk van het 
gegeven dat alle voorstellen worden overgenomen kan het noodzakelijk zijn dat eveneens 
inkomstenverhogende maatregelen moeten worden genomen. Wijzigingen in budgetten op 
programmaniveau is een bevoegdheid van de raad. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Inspreker: 
Dhr. R. Rook 

Conclusie: 

De raadscommissie kan in meerderheid zich vinden in de richting die het college geeft in de 
notitie richting de voorjaarsnota aangaande de voorgestelde bezuinigingen. Enkele 
bijzonderheden daarin zijn: 

• Er zijn door diverse fracties opmerkingen gemaakt over de bezuiniging op Werkpro en de 
leefbaarheidsgelden; dit leidde niet tot een eenduidig beeld voor of tegen deze 
bezuinigingen; Wei werd opgemerkt over de leefbaarheidsgelden dat dit wellicht in de 
toekomst vanuit de NPG gefinancierd kan worden; 

• Voor de OZB-verhoging lijkt een meerderheid van de commissie voor te zijn als 
richtinggevend kader; 

• De bezuinigingen op het groen (maatregel 1) lijkt een meerderheid tegen te zijn; 
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• De maatregel om Kwartier Zorg & Welzijn met 10% te korten lijkt een meerderheid tegen 
te zijn, daarbij opmerkende dat men daar wel nader naar wil kijken en in het bijzonder 
naar prestatieafspraken; 

• Het voorgedragen alternatief door GemeenteBelangen Midden-Groningen om te 
bezuinigen op het MKB-fonds lijkt een meerderheid tegen te zijn; 

• Een meerderheid van de fracties is er voor om de raad twee keer per jaar separaat te 
informeren over de financiele stand van zaken ten aanzien van de Jeugdzorg; 

• Een meerderheid van de fracties is voor het verhogen van de toeristenbelasting; 

• Wethouder Drenth zegt de raad een raadsbrief toe over de systematiek van de Wet 
Onroerende Zaak belasting; 

• Wethouder Verschuren zegt toe in gesprek te gaan met Werkpro voordat deze 
bezuinigingsvoorstellen daadwerkelijk voorgelegd worden aan de raad; de uitkomsten 
worden met de raad gedeeld; 

• Wethouder Verschuren zorgt voor een schriftelijk toelichting op de bedragen van de 
buigbudgetten aan 400.000 en 500.000 Euro. 

• Wethouder Verschuren zegt een brief toe over extra bezuinigingsvoorstellen in de wmo en 
jeugdzorg (maand September 2019); 

• Wethouder Verschuren zegt een brief toe over de exacte tekorten in de jeugdzorg in 
2018, de prognose voor 2019 en de maatregelen in de bedrijfsvoering van de jeugdzorg; 

• Burgemeester Hoogendoorn zegt toe om via de P&C-cyclus verantwoording af te leggen 
over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen op het gebied van de bedrijfsvoering; 

Toezeggingen: 

7. Sluiting 
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