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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2019 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn F.M. Bouwman 
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Nr. Verslaglegging raadscommissie van 16 mei 2019 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Wethouder Boersma doet een mededeling over handhaving aan de Woldweg en de Kerkstraat. 

Toezegging: 
Wethouder Boersma neemt het initiatief voor een afspraak met de CDA fractie. 

Wethouder Woortman doet een mededeling over het informatieverzoek aan gemeenten en 
province van het Staatstoezicht op de Mijnen en de reactie daarop. 

4. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er wordt geen gebruik van het spreekrecht. 

5. Indiening projecten voor financiering vanuit NPG (Nationaal Programma Groningen) 

Op 11 maart j l . hebben het Rijk, de province Groningen en de gemeenten in het 
aardbevingsgebied, waar onder Midden-Groningen, een bestuursovereenkomst gesloten 
betreffende het Nationaal Programma Groningen. De aardbevingsgemeenten hebben de 
gelegenheid om voor 1 mei, projecten in te dienen in het kader van het Nationaal Programma 
Groningen. De raad wordt verzocht in te stemmen met het indienen van de door het college 
voorgestelde projecten. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn en mw. Woortman) 

Openstaande Technische vragen: 
De griffie wordt gevraagd de technische vragen die gesteld zijn toe te voegen bij de stukken in 
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het RIS. Toegezegd wordt deze vragen tijdig voor de raadsvergadering te beantwoorden. 
Nadere specificatie van de onderhoudskosten steigers in Kiel Windeweer 
Baten en lasten van park in Slochteren 
Zijn er in Overschild niet ook vier huurwoningen? 
Waar is de 15% buffer in de organisatiekosten op gebaseerd? 
Hoeveel PTE wordt er momenteel besteed aan het traject Overschild? 
Hoe is de raming van 400.000 kosten voor cultuur in Overschild tot stand gekomen? 
Is er in de exploitatie rekening gehouden met onderhoudskosten (afspraak is dat dit niet 
structureel toeneemt)? 
Wanneer moeten de bestemmingsplannen aangepast worden/zijn? 
Waarin ligt het verschil tussen bedragen genoemd in de structuurvisie Overschild en de 
aangevraagde bedragen / Worden nog meer onderdelen uit de structuurvisie Overschild 
aangedragen? 
Kan er een tijdschema worden gemaakt voor het besluitvormingstraject van de raad? 
Waarom wordt er geYnvesteerd in externen (bouwmeester in Overschild bv) en niet in de 
eigen organisatie om expertise op te bouwen voor vervolgtrajecten? 
Zijn er al concrete opdrachten uitgezet uit het budget 400.000 (cultuur)? 
Wat zijn de positieve maatschappelijke bijdragen van het traject "Welzijn op recept"? 

Conclusie: 
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 mei 2019. 

6. Jaarstukken 2018-2020 Veiligheidsregio Groningen 

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, 
Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in de 
Regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 
financiele jaarstukken 2018, de actualisatie begroting 2019 en de concept beleidsbegroting 2020 
van de Veiligheidsregio Groningen. De raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Vraag aan de agendacommissie 
De fractie van GroenLinks vraagt naar aanleiding van de oproep van de agendacommissie de 
bijdragen bij de diverse geagendeerde gemeenschappelijke regelingen te beperken tot hetgeen 
geagendeerd is, wanneer er wel een inhoudelijke discussie mogelijk is. Dit verzoek wordt door de 
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griffie meegenomen naar de agendacommissie. 

Condusie: 
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 mei 2019. 

7. Jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg: jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 

De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid 6t Zorg (PG&Z) heeft de financiele 
jaarstukken 2019 opgesteld (het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en de (ontwerp-) begroting 
2020). De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarstukken PG&Z en geen zienswijze 
over de ontwerpbegroting 2020 in te dienen. 

(Portefeuillehouder: Dhr. Boersma) 

Condusie: 
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 mei 2019. 

8. Jaarverslag 2018 Omgevingsdienst Groningen en ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst 
Groningen. 

De gemeente Midden-Groningen laat alle taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht 
en handhaving voor bouw en milieu door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. Om betrokken 
te zijn bij de totstandkoming van de financiele verplichtingen krijgt de gemeenteraad de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 
2020. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de begroting en kennis te 
nemen van de concept jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Groningen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

Openstaande technische vragen: 
De ChristenUnie vraagt wat de noordelijke maat is en welke kosten daaraan verbonden 
zijn. 
De ChristenUnie vraagt wat het LOS (het zaaksysteem) gekost heeft 
De SP vraagt waarom er nu nog investeringen in het AVG nodig zijn 

Condusie: 
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 mei 2019. 
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9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe en ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 Publiek Vervoer 

De gemeente Midden-Groningen werkt voor het publiek vervoer samen met alle gemeenten in 
Groningen en Drenthe en het OV-bureau. De gemeenten hebben de Gemeenschappelijke Regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer (GR) opgericht. Omdat het OV-bureau wil toetreden, 
is wijziging van de GR nodig. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Tevens wordt de 
raad gevraagd geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-
2023 van GR. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

Openstaande technische vragen: 
Het CDA stelt de volgende vragen: 

In de oude GR staat het OV-bureau reeds als deelnemer genoemd. Waarom moeten wij 
instemmen met de toetreding van het OV-bureau? 
In artikel 3 van de nieuwe GR staat dat de regeling niet van toepassing is op het openbaar 
vervoer zoals bedoeld in de Wet personenvervoer 2000, met uitzondering van vervoer 
waarvoor ontheffing is verleend. Wat wordt hiermee bedoeld? 
Kan het college uitleggen wat de bedoeling is van de blauwe bordjes met aanduiding 
'hub' in onze gemeente? 
De gemeenten zijn conform artikel 26 (oude GR) een overeenkomst aangegaan tot 31 
december 2022 met de mogelijkheid de regeling telkens met twee aaneengesloten jaren 
te verlengen. Dit geschiedt telkens een half jaar voor verloop van de bepaalde t i jd. De 
logica van het toetreden en uittreden begrijp ik niet. De termijn die genoemd wordt in 
artikel 26, eerste lid zou als een natuurlijk moment kunnen worden gezien, maar artikel 
25, tweede lid zet hier een rem op aangezien uittreding pas feitelijk wordt twee jaar na 
het nemen van de beslissing. Wat is de meerwaarde van het aangaan van een regeling 
voor onbepaalde ti jd (artikel 26, eerste lid oude GR versus artikel 23, eerste lid nieuwe 
GR)? 

Condusie: 
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 mei 2019. 

10. Financiele stukken Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost 
Groningen (SOZOG) 
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De gemeente Midden-Groningen neemt deel in het SOZOG. Het SOZOG heeft het beheer van de 
verwerkingscontracten van restafval en GFT-afval en voert zo nodig aanbestedingsprocedures uit. 
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2020 
van het SOZOG en de jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Toezeggingen: 
Wethouder Verschuren zegt toe dat er geen contracten worden verlengd, zonder rekening 
te houden met de opdracht van de raad ten aanzien van afvalverwerking zoals 
opgenomen in de afvalvisie. 

Condusie: 
Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 mei 2019. 

11. Jaarstukken Regio Groningen-Assen 

De Regiovisie Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies 
Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, 
Noordenveld en Tynaarlo. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2019 
van de Regio Groningen-Assen en geen zienswijzen in te dienen, De jaarrekening 2018 vertoond 
een overschot en ook de conceptbegroting 2020 geeft geen redenen tot het plaatsen van 
opmerkingen. 

(Portefeuillehouders: Mevr. Woortman en dhr. Borg) 

Openstaande technische vragen: 
De ChristenUnie vraagt welke projecten in de toekomst aangemeld kunnen worden en 
vraagt inzichtelijk te maken wat de meerwaarde is van deelname voor onze gemeente. 

Condusie: 
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 23 mei 2019. 

12. Sluiting 
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