
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 9 april 2020 

 

(plv.) Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn,  

Dhr. H. Haze (plv. vz) voor de agendapunt 10 (Visie Informatisering en automatisering). 

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: H. Haze 

  J. van Duren       M. Ploeger  

  H.J. Flederus       G.H. Akkerman 

  J. Westerdiep       J. Velthuis 

  R. Sinnema       H. Loots 

SP:  M. Feenstra-Jansen     VVD:  M.E. Bos-Carabain 

  I. Klaassens       E.J.K. Offereins 

  N.R. van der Vlist      P.A. Nieland-Kampen 

  K.W. Koning       C.J.H. Ubels 

  H. Polat 

ChristenUnie: M.T. Metscher      CDA: A.P.A. van der Burg-Versteeg 

  N. Joostens       M.W. van der Meijden 

  L. Doorn-Groeneveld      F. Bos   

GroenLinks: H. Bos       D66: G.H. Renkema 

  A.D. Bosscher        Y.P. Lutterop 

  G.A. Zuiderveen    

 

m.k.a. 

dhr. H.B. van Dijk (ChristenUnie) 

dhr. H. Wind (CDA) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2020. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 9 april 2020 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Oorspronkelijk zou de raad plaatsvinden op 

donderdag 26 maart 2020. Maar aangezien het quorum niet werd gehaald heeft de voorzitter 

een nieuwe vergadering uitgeschreven. 

 

In verband met de corona voorschriften en de aangenomen spoedwet om digitale besluitvorming 

mogelijk te maken, is dit voor het eerst een ditgitale raadsvergadering.  

 

Om deze vergadering op een wettelijke manier uit te voeren, is het noodzakelijk om de 

aangepaste werkwijze in verband met digitaal vergaderen te laten vaststellen door de raad.  

 

De raad besluit vast te stellen (met algemene stemmen): 

“De Richtlijnen online vergaderen voor raad en commissie” inclusief de bijlage de “knoppen 

uitleg”. 

 

Ook de fractievoorzitters, agendacommissie, auditcommissie, werkgeverscommissie en overige 

werkgroepen vergaderen op digitale wijze. 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

4.  Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 

 

5.  Vaststellen verslagleggingen raadscommissies van 5 en 12 maart 2020 en de besluitenlijst 

van de raadsvergadering van 27 februari 2020. 

 De verslagleggingen van de raadscommissies van 5 maart en 12 maart 2020 worden 

ongewijzigd vastgesteld; 

 De besluitenlijst van de gemeenteraad van 27 februari 2020 wordt ongewijzigd 



 

 

Pagina: 4 van 8 

Datum: 16 april 2020 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

vastgesteld. 

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen 

 

Besluit: (met algemene stemmen) 

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) 

Ten aanzien van de verslaglegging van de raadscommissie van 5 maart 2020 is er een opmerking  

van de VVD binnengekomen t.a.v. een bijlage 2c bij deze verslaglegging, dit betreft de brief 

reactie raad Midden-Groningen op de RES: De VVD vindt de formulering van de laatste zin :”En 

waarbij verder groei mogelijk is op basis van ambities geformuleerd in vastgestelde 

gemeentelijke energie- en zonnevisies.”  bijzonder. Volgens de VVD hebben we geen visies op 

energie en zon vastgesteld, maar alleen een duurzaamheidsvisie en een zonneparkenbeleid. 

Verder zullen visies niet tot verdere groei leiden. Dat kan alleen op basis van concreet 

vastgesteld beleid.  

Mededelingen: 

Mw. van Schie heeft een mededeling betreffende Welkoop: 

Bij de vaststelling van de Woonvisie is afgesproken een samenhangend plan te ontwikkelen voor 

het entree van Hoogezand-Sappemeer. Dat omvat onder andere de herinrichting van de 

Kerkstraat en de heronwikkeling van de zone bedrijfsgebouwen Winschoterdiep met als doen om 

daar woningen te realiseren. Inmiddels gestart met het opstellen van een visie. Hierbij worden 

bedrijven en bewoners betrokken. De plannen om het gebied te transformeren zijn al langer 

bekend. De gemeente is inmiddels in gesprek met enkele gebruikers en eigenaren over het 

perspectief en de planning etc. In die gesprekken komt ook eventuele aankoop door de 

gemeente aan de orde. In dat kader is de gemeente ook in gesprek met de eigenaar van de 

locatie waar ook ondermeer Welkoop was gevestigd. Deze gesprekken staan los van de discussie 

over de aanvraag voor een bouwvergunning door Welkoop. Wanneer deze gesprekken tot een 

voorstel zullen leiden zal de raad op de gebruikelijke wijze geinfomeerd worden en zal de raad 

daarover een besluit kunnen nemen. De raad ontvangt hierover na Pasen een memo. 
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7. Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

A. Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet in Midden-Groningen 

Met ingang van 1 januari 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden. De 

Omgevingswet vervangt bestaande wetten over de fysieke leefomgeving en moet zorgen 

voor een integrale en gebiedsgerichte benadering en het omgevingsrecht eenvoudiger en 

inzichtelijker maken.  

Voor gemeenten is het invoeren van de Omgevingswet een verplichting, maar er is 

ruimte in het tempo waarin de wet ingevoerd wordt en ook kan iedere gemeente zelf 

bepalen wat haar ambitie is. In het programmaplan wordt aangeven welke stappen al 

gezet zijn en  gaan zetten in de implementatie van de Omgevingswet. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

 

 Het Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet in Midden-

Groningen vast te stellen. 

 

B. Ontbinding Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) 

Omdat de scholen die onder Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren vielen zijn 

ondergebracht bij andere stichtingen voor openbaar onderwijs, kan Stichting OPOS 

worden ontbonden. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

 In te stemmen met het besluit tot ontbinding van Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Slochteren (OPOS). 

 

8. Extra ombuigingen begroting 2020 (bezuinigingen) 

De begroting 2019 van Midden-Groningen heeft een nadelig saldo. Dit is eveneens van toepassing 
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op de jaren tot en met 2022. Om te komen tot een structureel sluitende begroting wordt 

voorgesteld diverse begrotingsuitgaven structureel te verlagen. Afhankelijk van of alle 

voorstellen worden overgenomen kan het noodzakelijk zijn dat eveneens inkomstenverhogende 

maatregelen moeten worden genomen. Wijziging in budgetten op programmaniveau is een 

bevoegdheid van de raad. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

a. Akkoord te gaan met de voorgestelde ombuigingen conform de bijlage; 

b. De begrotingswijziging 2020-005 vast te stellen. 

 

Stemverklaring: 

 

GemeenteBelangen Midden-Groningen: 

GemeenteBelangen kan in grote lijnen meegaan met het voorstel. We willen genoteerd hebben 

dat wij moeite hebben met het voorstel over het korten van het cofinancieringsfonds met een 

maximum tot 25.000 Euro in plaats van 50.000 Euro, tarieven verhogen sporttarieven met 

50.000 euro op dit moment, en het vervoer wmo. Voor het overige kan GemeenteBelangen zich 

vinden in de voorstellen. 

 

Mw. F.A. Kruzenga  (Leefbaar Midden-Groningen): 

Als enige partij heeft Leefbaar tegen de nieuwbouw van het gemeentehuis gestemd, dat 28 

miljoen euro moet kosten omdat het toen al vrij duidelijk was dat het de gemeentelijke 

begroting niet kon dragen. Ook in de begeleidende brief meldt het college dat de 

decentralisaties niet binnen het budget kan worden uitgevoerd. Dat was ook al bekend bij het 

besluit van de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Nu wordt weer de kosten bij de burgers 

neergelegd en wordt er veel schade aangericht bij onze jeugd. Met die 28 miljoen hadden we 

veel goede zaken voor die burgers en verenigingen kunnen doen. De portemonnee van deze 

burgers en verenigingen kan deze bezuinigingen niet meer dragen. Nu moeten zij bloeden 

omdat het openbaar bestuur graag in een gouden paleis willen vergaderen.  

 

Toezeggingen: 

Wethouder Drenth zegt toe dat de raad nog voor de zomer n.a.v. het rapport van Berenschot 
(benchmark van de organisatie) geïnformeerd wordt over de personele bezetting 
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en externe inhuur.   
 
De informatie komt via een informatieavond en een raadsbrief die eventueel geagendeerd kan 
worden.  
 

9. Harmonisatie inkoop- en contractmanagementbeleid Midden-Groningen 2020-2023 

In verband met de harmonisatie van de ‘Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017 – 2020 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde’ en  de professionalisering van de inkoop- 

en contractmanagementfunctie zoals verwoord in de visie ‘Inkopen doe je met elkaar’ is een 

nieuw beleid noodzakelijk geworden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

 Vast te stellen het ‘Inkoop- en contractmanagementbeleid 2020 - 2023 gemeente Midden-

Groningen’. 

 

10. I&A-visie 2020-2023  (Informatisering en automatisering visie) 

 

Bij dit agendapunt neemt de plv. raadsvoorzitter, dhr. Haze, het voorzitterschap over, 

aangezien dhr. Hoogendoorn portefeuillehouder is. 

 

In de nieuwe I&A-visie 2020-2023 worden de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen langs 

zes sporen uitgewerkt. Omdat de I&A-visie een omvangrijk en complex geheel is, is de visie 

samengevat in een ‘praatplaat’. In de praatplaat zijn de concrete projecten opgenomen, die 

prioriteit krijgen in 2020 en 2021. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

 De I&A-visie 2020-2023 vast te stellen. 
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 Akkoord te gaan met de voorgestelde prioritering van projecten voor 2020-2021. 

 Akkoord te gaan met de financiële paragraaf, waarbij wordt voorgesteld om bij de 

behandeling van de jaarrekening 2019 een bedrag van € 400.000 van de in 2019 niet 

bestede I&A-budgetten over te hevelen van 2019 naar 2020. 

 

Toezegging: 

Dhr. Hoogendoorn zegt toe dat het verder concretiseren van de digitaliseringsstrategie een 

aandachtspunt is voor de nabije toekomst. 

 

11. Sluiting 

 


