
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 7 november 2019 
 
Voorzitter: 
A. Hoogendoorn 
 
Aanwezige raadsleden: 
PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: H. Haze 
  J. van Duren       M. Ploeger  

H.J. Flederus N.H.R. Stok (t/m punt 5) 
  R. Sinnema        J. Velthuis 
  J. Westerdiep       H. Loots 
          G.H. Akkerman (vanaf punt 6) 
           
SP:  M. Kluit       VVD:  M.E. Bos-Carabain 
  K.W. Koning       E.J.K. Offereins 
  H. van der Vlist       C.J.H. Ubels 
  H. Polat      
 
ChristenUnie: M.T. Metscher      CDA: A.P.A. van der Burg-Versteeg
  N. Joostens (vanaf punt 8)     M.W. van der Meijden 
  H.B. van Dijk       H. Wind (vanaf punt 10) 
  L. Doorn-Groeneveld        
  
GroenLinks: G. Zuiderveen (vanaf punt 6)    D66: G.H. Renkema 
  H. Bos        Y.P. Lutterop 

A. Bosscher   
 

Leefbaar Midden-Groningen:  F.A. Kruzenga     
 
Griffier: 
F.M. Bouwman 
 
m.k.a.  
F. Bos (CDA) 
M. Feenstra (SP) 
M.E. Bosman (GroenLinks) (t/m agendapunt 6, daarna is ze vervangen door tijdelijk raadslid G.A. Zuiderveen) 
 
z.k.a. 
P.P.A. Nieland-Kampen (VVD) 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2019. 
 
De raad van de gemeente Midden-Groningen 
 
Hans Haze      Mieke Bouwman 
Plaatsvervangend voorzitter    griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 7 november 2019 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur 
 

2.  Vaststellen agenda 
 
Aan de agenda is toegevoegd:  

 Afscheid van dhr. N. Stok als raadslid namens GemeenteBelangen Midden-Groningen 

 Onderzoek geloofsbrieven en installatie G. Akkerman (raadslid), L. Lenting (plv. 
commissielid) namens GemeenteBelangen Midden-Groningen; 

 Ten gevolge van het tijdelijk stoppen van M.E. Bosman (vanwege ziekteverlof) 
installatie van G. Zuiderveen. 

Dit is agendapunt 5. 

 Agendapunt nr. 9 Vaststelling programmakaders NPG: aangezien het als hamerstuk is 
geconcludeerd in de commissie van 31 oktober 2019 wordt het als hamerstuk behandeld 
na agendapunt 6 “Ingekomen stukken en mededelingen/LTA/Toezeggingen, dus als 
agendapunt 8. 

 Motie vreemd aan de orde van de dag VVD en CDA “Trots op de boer”, toevoegen als 
laatste agendapunt op de agenda. Met deze aanpassingen is de agenda vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 
Er zijn geen insprekers 
 

4.  Vragenuur 
Er zijn geen vragen gesteld. 
 

5.  Afscheid dhr. N.H.R. Stok en Installatie mw. G.H. Akkerman, mw. L. Lenting en dhr. G. 
Zuiderveen 
 
De raad neemt afscheid van dhr. N.H.R. Stok (Gemeentebelangen Midden-Groningen) en 
bedankt hem voor zijn inzet met een cadeau en bloemen. 
  
De commissie van geloofsbrieven bestaande uit Mw. J. van Duren (voorzitter), Dhr. G.H. 
Renkema en dhr. N.R. van der Vlist heeft de geloofsbrieven onderzocht van mw. G.H. 
Akkerman, mw. L. Lenting en dhr. G. Zuiderveen en adviseert de raad over te gaan tot 
benoeming.  
 
Mw. G.H. Akkerman, mw. L. Lenting en dhr. G. Zuiderveen leggen op grond van artikel 14 
Gemeentewet de belofte af. 
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Besluit (met algemene stemmen) 
 
1. Mevrouw G.H. Akkerman-Ritsema als raadslid van GemeenteBelangen Midden-Groningen te 

benoemen 
2. Mevrouw E.H. Lenting als plaatsvervangend commissielid van GemeenteBelangen Midden-

Groningen te benoemen 
 

Besluit (met algemene stemmen) 
 
1. Kennis te nemen van het verzoek van mevrouw Bosman en het besluit van de voorzitter van  

de raad om haar verzoek in te willigen en haar tijdelijk ontslag te verlenen als raadslid voor 
GroenLinks. 

2. Kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau om in haar 
plaats als vervangend raadslid te benoemen de heer Zuiderveen voor een periode van  
16 weken per 7 november 2019. 

3. De geloofsbrieven van de heer Zuiderveen te onderzoeken en hem toe te laten tot de raad  
als tijdelijk raadslid ter vervanging van mevrouw Bosman. 

 
 

6.  Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraad van 17 oktober 2019  
De besluitenlijst van 17 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

7.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 
 
Besluit:  
 
In te stemmen met : 

1. De wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken (bijlage 1) 
2. De lange termijn agenda (bijlage 2) 
3. De toezeggingenlijst (bijlage 3) 

 
Mededelingen: geen 
 

8. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

Vaststelling programmakader NPG 

Op 19 september jl. is door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen het 
Programmakader vastgesteld. Dit kader is bedoeld om de spelregels vast te stellen voor de 



 

 

Pagina: 5 van 7 

Datum: 13 november 2019 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

besteding van de 1,15 miljard euro die door het Rijk beschikbaar is gesteld voor het Nationaal 
Programma Groningen. Conform de afspraken die gemaakt zijn via de bestuursovereenkomst 
dienen de raden en de Staten dit kader vast te stellen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Besluit (met algemene stemmen) 
 
Het  Programmakader van het Nationaal Programma Groningen vast te stellen; 
 
Stemverklaring GroenLinks: 
Wij stemmen niet tegen het NPG-kader omdat het is wat het is: een kader dat nog ingevuld moet 
worden. Wel zijn we bezorgd over de toepassing van dit kader bij de toekenning van projecten  
en verdeling van de trekkingsrechten. Daarvoor is er te weinig transparantie in de  
besluitvorming, zijn bewoners en maatschappelijke organisaties te weinig betrokken. Ook is er 
geen toekomstvisie en zijn de monitor en de randvoorwaarde van de versterkingsvoortgang niet 
voldoende uitgewerkt. 

 
 

9. Najaarsnota 2019  

In de najaarsnota 2019 zijn de actuele ontwikkelingen verwerkt die mede leiden tot een 
bijstelling van het begrotingsbeeld van de gemeente. De najaarsnota geeft een negatief beeld 
van € 2.6 mln. Het Sociaal Domein en extra kosten voor wegenonderhoud zijn hier voornamelijk 
debet aan. Daarnaast zijn er minder middelen ontvangen vanuit het Rijk voor uitvoering van de 
bijstand. 

            (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit (met 23 stemmen voor (PvdA-5, SP-4, VVD-3, ChristenUnie-4, CDA-2, GroenLInks-3, D66-
2 en 6 stemmen tegen (GemeenteBelangen Midden-Groningen-5 en Leefbaar Midden-Groningen-
1) 

1. De najaarsnota 2019 vast te stellen; 
2. De bijbehorende begrotingswijziging(en) vast te stellen zoals opgenomen in de 

financiële paragraaf. 
3. Negatief saldo van de najaarsnota 2019 ad € 2,6 miljoen te onttrekken aan de Algemene  

Reserve.  
 
 

10. Vaststellen Programmabegroting Midden-Groningen 2020  
De programmabegroting 2020 is een financiële vertaling van de ambities, zoals die zijn 
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verwoord in het visiedocument Kompas, het coalitieakkoord 2018-2022 en de Voorjaarsnota. De 
begroting van de gemeente moet uiterlijk op 15 november in het jaar voorafgaande aan het 
begrotingsjaar door de raad te worden vastgesteld. 

            (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit (met 22 stemmen voor (PvdA-5, SP-4, VVD-3, ChristenUnie-4, CDA-3, GroenLinks-3) 
en 8 stemmen tegen (GemeenteBelangen Midden-Groningen-5, D66-2, Leefbaar Midden-
Groningen-1): 
 

1. De begroting 2020 vast te stellen. 
2. De kredieten met betrekking tot de investeringen beschikbaar te stellen. Zoals 

opgenomen in het investeringsplan 2020. 
3. Akkoord gaan met het opnemen van een structurele taakstelling van € 2.000.000. 
4. Het college opdracht geven voorstellen uit te werken om tot invulling te komen van de 

opgenomen taakstelling en deze in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming aan de raad 
aan te bieden. 

5. De meerjarenraming 2021 tot en met 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Stemverklaring D66: 
D66 kan onmogelijk instemmen met een begroting dit niet sluitend is. 
 
Moties: 

1. Verloting vakantiewoning (SP) (zie bijlage) 
 
Stemming: 15 stemmen voor (PvdA-5, SP-4, Leefbaar Midden-Groningen-1, D66-2, GroenLinks-3) 
en 15 stemmen tegen (GemeenteBelangen Midden-Groningen-5, VVD-3, CDA-3, CU-4) 
 
Hiermee staken de stemmen. De motie wordt in de eerstvolgende raadsvergadering (28 
november) opnieuw in stemming gebracht. 
 

2. Motie Reductie Gemeentelijk Vastgoed (D66) (zie bijlage) 
 
Stemming: 15 stemmen voor (Leefbaar Midden-Groningen-1, D66-2, GroenLinks-3, SP-4, PvdA-5) 
en 15 stemmen tegen (GemeenteBelangen Midden-Groningen-5, VVD-3, CDA-3, ChristenUnie-4). 
 
Hiermee staken de stemmen. De motie wordt in de eerstvolgende raadsvergadering (28 
november) opnieuw in stemming gebracht. 
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Toezeggingen: 

 Wethouder Verschuren zal schriftelijk beantwoorden wanneer de instrumenten van 
monitoring van het sociaal domein beschikbaar zijn. 

 In afstemming met de griffie zal er een presentatie verzorgd worden over de dashboard 
Jeugdhulp; 

 Wethouder Boersma stelt voor om in de werkgroep Sociaal Domein te bespreken hoe de 
raad op een goede wijze geinformeerd kan worden over de periodieke voortgang van de 
doorontwikkeling van de sociale teams.  

 Burgemeester Hoogendoorn zegt toe als college namens de raad een brief te zenden aan  
de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin wordt verwezen naar de praktijk van de 
bezuinigingen in de gemeenten en daarbij een appel om  als gemeenschappelijke 
regelingen ook een bijdrage te leveren aan de bezuiniging (met als resultaat een  
verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de GR). 

 

11. Motie vreemd aan de orde van de dag 
 
De VVD, CDA en ChristenUnie dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in: “Trots op de 
boer” (zie bijlage). 
 
Stemming: Met 10 stemmen voor (VVD-3, CDA3, ChristenUnie-4) en 20 stemmen tegen (PvdA-5, 
SP-4, D66-2, GroenLInks (3), Leefbaar Midden-Gronigen (1) en GemeenteBelangen Midden-
Groningen (5) is de motie verworpen. 
 

12. Sluiting 

 
 


