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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2019 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 28 februari 2019 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 19.30 uur en memoreert dat dhr. F. Bos maandag 4 maart 
2019 precies 25 jaar in polit ieke dienst is. Hij ontvangt daarvoor een bos bloemen. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
De heer Jansen spreekt in namens een aantal inwoners van de Knijpslaan over de aankondiging 
van de mogelijke komst van de Mac Donalds. 

4. Vragenuur: 

Fractie: CDA 
Onderwerp : Aanpak explosieven in aardbevingsgebied 
Vragensteller: Maarten van der Meijden 
Portefeuillehouder: Anja Woortman 

In RTV-Noord werd gisteren gemeld dat de gemeente Loppersum E125000 heeft besteed aan het 
zoeken naar explosieven in de grond gezien de verhoogde kans op ontploffing door de 
aardbeving problematiek. Is de verwachting dat er nog explosieven in onze gemeente in de 
grond zit ten en zo ja , is het college dan voornemens voor een vergelijkbare proactieve aanpak 
te kiezen. Indien dit nog niet bekend is, is het college dan bereid dit te onderzoeken. 

Fractie: D66 
Onderwerp : Onderwijskwaliteit OPOS 
Vragensteller: Yannick Lutterop 
Portefeuillehouder: Erik Drenth 

Reeds eerder heeft D66 geinformeerd naar de omstandigheden bij scholengemeenschap OPOS. 
Zoals de wethouder destijds terecht heeft opgemerkt kan de gemeente pas in actie komen op 
het moment dat de onderwijskwaliteit in het geding raakt. 

Recentelijk is in de media een oproep te lezen geweest van enkele medewerkers om in actie te 
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komen aangezien de onderwijskwaliteit volgens hen in het geding zou z i jn. D66 is benieuwd hoe 
de wethouder op di t moment aankijkt tegen de recente ontwikkelingen ook in verhouding to t de 
situatie 1 maand geleden, staan we op een hellend vlak of is de weg naar boven weer ingezet? 
Wij maken ons in elk geval op basis van de berichtgeving zorgen. 
Hoe wordt op dit moment na de problemen binnen de directie en de verdere, grote, interne 
spanningen bij OPOS de onderwijskwaliteit geborgd? 

Fractie: D66 
Onderwerp : WOZ / OZB 
Vragensteller: Gerard Renkema 
Portefeuillehouder: Erik Drenth 

Wij hebben verontrustende berichten ontvangen inzake forse verhogingen van de WOZ-waarde 
en de te betalen ozb. 
Het is ons bekend dat de ozb met 5% extra zou worden verhoogd. Ook is bekend dat D66 zich 
hiertegen verzet heeft.Maar om nu voorbeelden te horen dat in een bepaald geval in 
Schildwolde de WOZ-waarde € 100.000 hoger is en dat € 300 meer OZB moet worden betaald, is 
wel erg fors. En dat geldt ook voor een verhoging van de WOZ-waarde van € 37.000 voor een 
eenvoudige woning in Helium. 
Het bl i jk t niet alleen te gaan om verhogingen in de 'oude' gemeente Slochteren. 
Ook kennen wi j voorbeelden uit Hoogezand en Sappemeer van resp. € 40.000 en € 36.000. 
D66 vraagt zich af of dit incidenten z i jn, dan wel of di t regelmatig voorkomt. 
Valt di t te ri jmen met het fei t dat deze woningen in het aardbevingsgebied staan? 
Of is misschien gebruik gemaakt van de diensten van een taxateur uit de Randstad of evt. de 
Stad Groningen? 
D66 vraagt hier aandacht voor omdat deze stijgingen op onbegrip bij inwoners stuit en meer 
bezwaarschriften met zich mee zal brengen. 
Is het niet wenselijk om de verhogingen beter uit te leggen, bi jv. met een bijsluiter. 
En meer in het algemeen: moet de boodschap niet beter worden gecommuniceerd? 

Toezegging: 
Wethouder Drenth zegt toe dat hij zal kijken of in de toekomst de woningeigenaren op een 
andere manier vooraf op de hoogte gesteld kunnen worden van grote stijgingen in de WOZ-
waarde van hun pand. 
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5. Vaststellen verslagiegging raadscommissie van 7 en 14 februar i 2019 en de besluitenl i jst 
van de gemeenteraad van 31 januar i 2018 

1. De verslagleggingen van de raadscommissies van 7 en 14 februari 2019 worden 
ongewijzigd vastgesteld; 

2. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 januari wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

• D66 (dhr. Renkema) verzoekt de agendacommissie raadsbrief nr 3 Raadsbrief 
Jongerenwerk te agenderen voor een commissievergadering. Daarbij wordt opgemerkt 
dat het gaat om het volledige takenpakket van Kwartier Zorg en Welzijn. 

• GemeenteBelangen Midden-Groningen (dhr. Loots) verzoekt de agendacommissie om 
raadsbrief nr. 5 Tarievennota Sport te agenderen. 

• GemeenteBelangen Midden-Groningen (dhr. Haze) verzoekt de agendacommissie om 
raadsbrief nr. 15 Middelen IBOR te agenderen. 

7. Voorstel to t het vaststellen van de l i jst van Hamerstukken: 

Voorstel om in te stemmen met de l i jst van de volgende hamerstukken. 

Kielzog Fase 2 Indeling raadzaal 
De raad van Midden-Groningen vergadert momenteel t i jde l i jk in de raadzaal van het voormalig 
gemeentehuis te Slochteren. Inmiddels is de voorbereiding gestart voor de bouw van het nieuwe 
gemeentehuis van Midden-Groningen. Ook de vergaderruimten van de raad en specifiek de 
raadzaal en de commissiekamer maken daar deel van uit. Om te bepalen hoe de nieuwe 
raadzaal en de commissiekamer moeten worden ingedeeld heeft de raadswerkgroep 
"Huisvesting" een advies opgesteld door twee modellen voor te leggen, waarbij wordt 
geadviseerd om te kiezen voor het Optimummodel. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn 

Besluit (met algemene stemmen): 

Voorstel om de indeling van de raadzaal en de commissiezaal van Kielzog Fase 2 volgens het 
Optimummodel vast te stellen. 
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Rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid gemeente Midden-
Groningen 
De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende 
en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit 
naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van het gemeentelijk 
vastgoed en vastgoedbeleid een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. 
De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en 
aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit (met algemene stemmen) 

1. Kennis te nemen van het rapport over het onderzoek naar gemeentelijk vastgoed en 
vastgoedbeleid ten behoeve van de gemeente Midden-Groningen door de 
rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen conclusies en 
bevindingen. 

2. Instemmen met de volgende aanbevelingen uit het rapport voor het gemeentebestuur 
zijnde> 

• Aanbeveling 1 
De raad wordt aanbevolen het college te verzoeken met nadere voorstellen te komen 
om het beleid voor voorzieningen en vastgoed in onderlinge samenhang vast te stellen 
met gebruikmaking van de hiervoor genoemde aspect en. 

• Aanbeveling 2 
De raad wordt aanbevolen om bij het vast te stellen beleid een fundamentele keuze 
te maken voor het omgaan met het ondersteunen van gebruikers van voorzieningen en 
te borgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

• Aanbeveling 3 
De raad wordt aanbevolen het college op te dragen de vastgoedinformatie volledig te 
maken door de kosten en inkomsten inzichteli jk te maken en deze vastgoedinformatie 
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en -kennis te concentreren op een plek in de organisatie. Vanuit die plek moeten 
sturing en actief risicomanagement op de vastgoedportefeuille worden uitgevoerd. 

• Aanbeveling 4 
De raad wordt aanbevolen het college op te dragen de oorzaken van de grote 
verschillen tussen verzekerde waarde en WOZ-waarde te achterhalen en bij te sturen. 

• Aanbeveling 5 
De raad wordt aanbevolen het college op te dragen om ook voor eigen huisvesting 
huurcontracten op te stellen, de programmering van het onderhoud te koppelen aan 
de status van de vastgoedobjecten en de mate van leegstand en bezetting (feitel i jk 
gebruik) van het vastgoed systematisch en gestructureerd bij te houden. 

• Aanbeveling 6 
De raad wordt aanbevolen om het college te verzoeken om in de P&C-documenten 
informatie op te nemen die nodig is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
uitvoering van het vastgoedbeleid te kunnen controleren. 

• Aanbeveling 8 
De raad wordt aanbevolen het college te vragen de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden binnen de organisatie waar het gaat om het vastgoedvraagstuk 
duidelijker te beleggen. Een portefeuillehoudermanagement kan zorgdragen voor 
sturing op de vastgoedportefeuille. 

3. Niet in te stemmen met aanbeveling 7 zi jnde: 

• Aanbeveling 7 
De raad wordt aanbevolen het college te vragen de portefeuil le Vastgoed nader te 
specificeren door onderscheid te maken in rol van eigenaar (huisvestingsaanbieder) en 
de rol van gebruiker (huisvestingsvrager), zodat er inzicht bestaat in de 
functiescheiding. 

Vaststellen Svn-verordeningen (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) 
De gemeente wi l haar inwoners een financieel instrument bieden voor particuiiere woningen. 
SVn-leningen kunnen benut worden voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen 
door particulieren. Met de Starterslening lenen particuiiere eigenaren op een verantwoorde 
manier net dat beet je extra waardoor zij hun woning toch kunnen kopen. Met de 
Stimuleringslening krijgen eigenaren een mogelijkheid om bouwkundige maatregelen en 
duurzaamheidsmaatregelen te t ref fen voor noodzakelijk particulier woningonderhoud, woning-
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en comfortverbetering binnen en om de eigen woning. Daarbij is asbestsanering ook inbegrepen. 
Ditzetfde kan ook door de eigenaar bereikt worden met de Verzilverlening, waarbij zi j gebruik 
maken van een hypothecaire financiering. 

Motie "SVN lening in relat ie tot toereikende budget ten" ingediend door het CDA (zie bijlage) 
Stemming: 18 stemmen (CDA-4, ChristenUnie-4, WD-4, GroenLinks-3, D66-2, Leefbaar Midden-
Groningen-1) voor en 12 stemmen (PvdA-5, GemeenteBelangen Midden-Groningen-4, SP-3) tegen 

Uitslae: aangenomen. 

Besluit (met algemene stemmen) 

1. Vast te stellen de "Verordening Starterslening gemeente Midden-Groningen", 
"Verordening Verzilverlening gemeente Midden-Groningen" en de, "Verordening 
Stimuleringslening gemeente Midden-Groningen" en daarmee mede de drie huidige 
verordeningen van de voormalige gemeenten: Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en 
Slochteren te beeindigen. 

2. Voor de uitvoering van de Starters-, Verzilver- en Stimuleringslening het huidige maximum 
aan uit te geven leningen op te hogen naar € 12.000.000 en onder te (blijven) brengen bi j 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, t i jde l i jk tot en met 2023. De kosten worden 
gedekt uit het huidige structurele budget van € 40.145. De jaarli jkse meer- of 
minderkosten te betrekken bij de jaarrekening c.q. algemene reserve. 

Toezeeeina: 
De wethouder zegt toe dat de raad wordt geinformeerd over het gebruik van de lening. 

8. Ontheff ing verlenging ingezetenschap wethouder 
Voor het wethouderschap geldt als een vereiste dat een wethouder in de gemeente woonachtig 
is. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 2 januari 2018 aan de heer P.W.G. 
Verschuren ontheff ing verleend voor de termi jn van een jaar. De wethouder, die in Groningen 
woont, heeft de raad verzocht deze ontheffing te verlengen met de maximale termijn van een 
jaar. 

Besluit met 21 stemmen voor (PvdA-5, SP-3, ChristenUnie-4, CDA-4, WD-4, GroenLinks-1 mw. 
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Bosman) en 9 stemmen (GemeenteBelangen-4, GroenLinks-2 dhr. Bos en dhr. Bosscher, D66-2, 
Leefbaar Midden-Groningen-1) tegen: 

1. Dhr. P.W.G. Verschuren, wonende te Groningen, ontheffing te verlenen 
van vereiste van ingezetenschap gedurende de periode van 1 jaar. 

2. De ontheffing wordt verleend met terugwerkende kracht ingaande 02-01-2019. 

9. Vaststellen woonvisie en prestatiekader RWLP (Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan) 

De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een nieuwe woonvisie nodig. Dat is 
wettel i jkverpl icht voor onze relatie met de woningcorporaties en voor prestatieafspraken tussen 
deze parti jen en onze gemeente. De woonvisie is met intensieve inbreng van inwoners en 
organisaties gemaakt. De raad stelt op basis van haar bevoegdheid de woonvisie vast, samen 
met het Prestatiekader RWLP van de regio Oost-Groningen voor de voormalige gemeente 
Menterwolde. De raad stelt daarmee de doelen vast en de kaders waarbinnen het college samen 
met maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties, de woonvisie kunnen uitwerken in 
programma's en projecten. 

(Portefeuillehouder: mevr. Woortman) 

Besluit (met algemene stemmen) 

• Intrekken van de oude woonvisies en -plannen van de drie voormalige gemeenten: 
- Slochteren: Woonplan 2010 - 2020, vastgesteld in 2011 en Aanvulling Woonplan 2010 -

2020, vastgesteld September 2015 
Hoogezand-Sappemeer: Woonvisie 2008 - 2012, vastgesteld oktober 2008 
Menterwolde: Woon- en Leefbaarheidsplan 2015+, vastgesteld September 2015; 

• Vaststellen van de woonvisie 'Nieuw Midden-Groningen'; 
• Vaststellen Prestatiekader RWLP (Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan) van de Regio 

Oost-Groningen voor de voormalige gemeente Menterwolde; 
• Vaststellen Uitvoeringsagenda. 

Motie Aanpak verpauperde panden (D66, GemeenteBelangen MG en GroenLinks) 
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Stemming: 10 stemmen (GemeenteBelangen Midden-Groningen-4, GroenLinks-3, D66-2) voor 
en 20 stemmen (PvdA-5, SP-3, ChristenUnie-4, CDA-4, WD-4) tegen 

Uitslag: verworpen 

Toezessina: 

De wethouder zegt toe om in mei 2019 met een plan van aanpak "verpauperde panden" te 
komen. 

10. Kielzog Fase 2 Def ini t ief ontwerp 
De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en 
bestuurlijke organisatie op de locatie van het huidige gemeentehuis in Hoogezand. In 2016 is 
fase 1 van het gebouw al opgeleverd waarin het theater/kunstencentrum en de bibliotheek zijn 
gehuisvest. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp voor fase 2 gereed; dit plan borduurt voort op 
de architectuur van fase 1. Gevraagd wordt akkoord te gaan met dit definit ief ontwerp. Zodra 
het uitvoeringskrediet door de raad beschikbaar is gesteld kan de sloop en nieuwbouw worden 
opgestart. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met het Definitieve Ontwerp voor fase 2 van Het Kielzog en een 
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 27.215.712,--; 

2. In afwijking van de 'Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige 
waarderingsgrondslagen van activa en passiva' een afschrijvingstermijn hanteren van 50 
jaar voor het gebouw en 20 jaar voor de installaties; 

3. In de dekking van het krediet te voorzien zoals aangegeven in het voorstel; 
4. Een begrotingswijziging vast te stellen zoals aangegeven in het voorstel; 
5. De investeringen waarop niet afgeschreven kan worden te dekken uit de Reserve Het 

Kielzog en de jaarschijven 2018 t / m 2020 vanuit deze reserve hiervoor beschikbaar te 
stellen; 
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Toezegging: 
De wethouder zegt toe met de auditcommissie in overleg te treden over de vormgeving en 
methode van de periodieke financiele verantwoording. 

11. Kielzog Fase 2 Krediet voorbereidingskosten inr icht ing openbare ru imte en krediet 
verleggen deel Gorecht-Oost. 

De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambteli jke en 
bestuurlijke organisatie in Hoogezand. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie van 
het huidige gemeentehuis. Aan de oost- en zuidzijde van het nieuwe gebouw moet de openbare 
ruimte worden ingericht. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een krediet van 
€ 232.400,- voor de voorbereiding en toezicht van de inrichting van de openbare ruimte fase 2 
Het Kielzog. Daarnaast is een uitvoeringskrediet gevraagd van € 303.200,- voor het verleggen 
van een deel van de Gorecht-Oost; 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Besluit (met 29 stemmen voor en 1 stem tegen (Leefbaar Midden-Groningen) 

1 een krediet van € 232.400,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en toezicht van 
de inrichting van de openbare ruimte fase 2 Kielzog; 

2 een uitvoeringskrediet van € 303.200,- beschikbaar te stellen voor het verleggen van een 
deel van de zoekring; 

3 In de dekking van het krediet te voorzien zoals aangegeven onder punt 9 van het voorstel; 
4 Een begrotingswijziging vast te stellen zoals aangegeven in het voorstel; 

Stemverklaring GemeenteBelangen Midden-Groningen: 

11. 

Bij de besluitvorming over het Definitief Ontwerp Kielzog Fase 2 heeft GemeenteBelangen tegen 
het besluit gestemd. Echter aangezien inmiddels door democratische besluitvorming het 
ontwerp voor Kielzog Fase 2 een fe i t is, stemt GemeenteBelangen voor di t financieel voorstel. 

12. Bekrachtigen geheimhouding f inanciele bij lage 2 raadsvoorstel Toekomstplan Ruitenvelder 
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Froombosch 
Op 19 februari 2019 heeft het college besloten het voorstel Toekomstplan Ruitenvelder 
Froombosch aan de raad voor te leggen. Dit voorstel wordt in de commissievergadering van 14 
maart 2019 besproken en geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 maart 2019. Bij di t 
voorstel hoort een financiele bijlage (in naleving van de gemaakte afspraken tussen de 
schoolbesturen, de NAM en de gemeente Midden-Groningen) waarop het college op grond van 
artikel 25 lid 2 geheimhouding heeft opgelegd. Deze geheimhouding moet in de eerstvolgende 
raadsvergadering na oplegging van de geheimhouding door het college worden bekrachtigd door 
de raad. Dit betekent dat in de raadsvergadering van 28 februari 2019 het bekrachtigingsbesluit 
door de gemeenteraad moet worden genomen. 

Besluit (met algemene stemmen) 

op grond van art ikel 25 lid 3 Gemeentewet van de door het college opgelegde geheimhouding 
op financiele bijlage 2 van het raadsvoorstel Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch 2019-
002030 op basis van artikel 10 lid 1c en 2g Wob conform de onder argumenten weergegeven 
onderbouwing te bekrachtigen. 

13. Sluiting 
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