
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 2 juli 2020 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

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:   

  I. Klaassens       E.J.K. Offereins 

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

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

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

          H. Wind (vanaf punt 8) 

  L. Doorn-Groeneveld      F. Bos 

  K. Bos        M. W. van der Meijden  

GroenLinks: M.A. Bosman      D66: G.H. Renkema    

A.D. Bosscher       Y.P. Lutterop 

H. Bos    Leefbaar Midden-Groningen: F.A. Kruzenga (vanaf punt8) 

 

m.k.a. 

H. Polat (SP) 

M.E. Bos-Carabain (VVD) 

N. Joostens (ChristenUnie) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2020. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 2 juli 2020 

1. Opening 

De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur.  

 

2.  Vaststellen agenda  

Er zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd: 

• Motie van dhr. Ploeger namens de fractie van GemeenteBelangen inzake leges 

planschade 

• Twee moties van dhr. Bos namens de fractie van Groenlinks over de voortgang NPG 

Midden-Groningen 

 

De voorzitter stelt voor dat deze moties als laatste punt, maar voor de benoeming van raadslid 

Folkersma, op de agenda worden geplaatst. Dit wordt punt 13 en de benoeming van dhr. 

Folkersma wordt punt 14. De agenda wordt met deze aanvulling vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

- Mw. Gräper-Niemeijer heeft een inspreektekst toegezonden op agendapunt 11 (concept 

zienswijze winningsplan Nedmag). 

 

4.  Vragenuur 

Er zijn vragen ingediend door GroenLinks en D66. 

 

Vragenuur: dhr. Bosscher GroenLinks 

Onderwerp: tarieven afvalinzameling 

Onder de inwoners van onze gemeente is er nogal veel onrust over de hoogte van de tarieven en 

op basis waarvan deze gehanteerd worden 

(zie https://www.menterwolde.info/nieuws/muntendam/kosten-afvalbrengpunt:-'zal-toch-een-

tikfout-zijn'-meer-reacties 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 

 

➢ Waarom is gekozen om de tarieven te baseren op het type auto/aanhangwagen waarin 

het afval wordt aangeleverd? 

➢ Vindt het college de gekozen methode overeenkomen met het uitgangspunt dat de 

vervuiler betaalt? Is het uitgangspunt betalen per kilo dan niet beter? 

https://www.menterwolde.info/nieuws/muntendam/kosten-afvalbrengpunt:-'zal-toch-een-tikfout-zijn'-meer-reacties/?fbclid=IwAR0xFl0qfZoGKj8mw6iqbupgu4pNXpWe8Q9xNic7K1l5Mdc2bziyFGGt7dM
https://www.menterwolde.info/nieuws/muntendam/kosten-afvalbrengpunt:-'zal-toch-een-tikfout-zijn'-meer-reacties/?fbclid=IwAR0xFl0qfZoGKj8mw6iqbupgu4pNXpWe8Q9xNic7K1l5Mdc2bziyFGGt7dM
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➢ Hoe vindt het college het uit te leggen dat iemand met een grote kofferbak maar 5/7.50 

euro moet betalen, terwijl iemand met een kleine kofferbak een aanhangwagen moet 

gebruiken en 20/30 euro kwijt is? 

➢ Wordt dit beleid aan het einde van het jaar geëvalueerd en besproken met de raad, 

zodat de raad hierover een mening kan vormen? 

Reactie college: wethouder Verschuren 

Vorig jaar bij de discussie over afvalbeleid is er gekozen voor deze wijze van verzamelen. Er is 

gekozen voor een relatie tussen de hoeveelheid afval en de kosten daarvan. De weegbrug bij de 

werf Hoogezand is kapot en om deze te herstellen moet enorm geinvesteerd worden. Ook in 

Slochteren is geen weegbrug. Het oude systeem (per kubieke meter) leverde veel klachten op. 

Er is gemerkt dat ook nu er onduidelijkheid is. Er wordt ingezet op een betere communicatie 

zodat er minder klachten komen. Mocht dit niet zo zijn dan wordt er gekeken wat daar aan te 

doen is. In 2022 wordt het systeem geëvalueerd, aan die datum wordt ook vastgehouden. 
 

Vragenuur: dhr. Renkema D66 

Onderwerp: Oproep handhaving Slochterhaven 

Andermaal een handhavingskwestie! 

De verweesde boten in de Slochterhaven. 

Enkele maanden geleden reeds eerder aandacht voor gevraagd. 

En nu veel commotie over olieverontreiniging oppervlaktewater. 

Heeft gevolgen voor het milieu, maar ook financiële gevolgen. 

Maar het is ook een aanfluiting voor het Historisch Hart van Slochteren 

Enkele vragen: 

- Hoe gaat nu verder? 

- Duurt dit nog de hele zomer of nog langer? 

- Wie pakt dit op? 

- Wie neemt de regie? 

- Hoe zit het met kostenverhaal? 

D66 begrijpt heel goed dat ‘eigenaren’ primair verantwoordelijk zijn. 

En dat daarnaast andere partijen zoals de beheerder haven en waterschap hierbij betrokken 

zijn. 

Maar onze klemmende oproep is: ‘Doe iets, neem de regie en los deze kwestie op’ 

  

Reactie college: wethouder Boersma 
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De gemeente heeft een vooraankondiging van “last onder bestuursdwang” gezonden aan de 

overtreder voor het illegaal bezetten van een ligplaats. Voor het vervuilen van het water is het 

Waterschap de handhaver. De overtreder heeft tot volgende week de tijd om een zienswijze in 

te dienen. Wanneer er geen zienswijze wordt ingediend of wanneer de zienswijze niet tot een 

ander besluit leidt, dan wordt de last opgelegd. De overtreder heeft dan alsnog een paar dagen 

de tijd om de overtreding te beëindigen. Als de overtreder niet zelf de boot verwijderd, zal de 

gemeente overgaan tot verwijdering. Dat zal ongeveer half juli plaatsvinden. De gemeente 

neemt in dit proces de regie, de ODG handelt het af. Het Waterschap handhaaft op de 

vervuiling. De kosten worden in principe op de vervuiler verhaald. De gemeente is inmiddels 

met het waterschap in overleg over de verdeling van de kosten, mochten de kosten niet op de 

vervuiler kunnen worden verhaald. 

5.  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 juni 2020. 

• De besluitenlijst van de gemeenteraad van 25 juni 2020 wordt ongewijzigd 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) 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

 

7. Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken. 

 

A. Aanpassing uren ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie 

Met de start van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is er vanuit de griffie een 

ambtelijk secretaris voor de Rekenkamercommissie benoemd. Op dat moment was 
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de inschatting dat de secretaris gemiddeld genomen 9 uren per week aan 

werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie zou besteden. Inmiddels zijn we 2 

jaren verder en is er een realistischer beeld van de tijdsbesteding voor de 

Rekenkamercommissie. Het blijkt dat de inschatting van wekelijks 9 uren aan de 

ruime kant is. Daarom ligt hierbij een voorstel ter besluitvorming voor waarin deze 

uren worden aangepast van 9 uren naar 5 uren per week.  

 

Besluit (met algemene stemmen): 
1. Tot aanpassing van de uren van de ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie 

van 9 uren per week naar 5 uren per week met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2020 

2. Deze 4 uren per week met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 terug te 
laten vallen in de formatie van de griffie; 

3. De budgettaire consequenties van €11.000 hiervan voor het budget van de 
griffie te verwerken in de eerstvolgende bijstelling van de begroting 2020. 

 

8. Financiële stand van zaken begroting 

 

a. Uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 vaststellen 

b. Junibrief/voorjaarsbrief 

 (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

8a.  Uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 

Normaliter maken de uitgangspunten voor de begroting van het volgende jaar deel uit 

van de Voorjaarsnota. Omdat er dit jaar geen Voorjaarsnota zal worden opgesteld, maar 

het wel noodzakelijk is dat de uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 worden 

vastgesteld, krijgt de raad het op deze manier aangeboden. 

8b.  Juni/voorjaarsbrief 

 

Er wordt dit jaar geen aparte voorjaarsnota opgesteld. Als vervanging van de 

voorjaarsnota wordt de raad in deze raadsbrief op de hoogte gebracht van de meest 

recente financiële informatie. Hierin zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt tot en 
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met mei 2020. Tevens zijn de meicirculaire 2020, de tot nu toe vastgestelde 

ombuigingen, het conceptresultaat van de jaarrekening 2019 en de actuele stand van de 

algemene reserve meegenomen. Verder staat hierin een eerste doorkijk naar de 

financiële gevolgen van de getroffen landelijke en lokale maatregelen inzake Covid-19. 

Dhr. Bos van GroenLinks heeft een motie ingediend over de financiële stand van zaken 

begroting. 

Besluit Met 19 stemmen voor (PvdA-5, SP-4, VVD-3, ChristenUnie-3, CDA-4) en 11 stemmen 
tegen (GemeenteBelangen MG-5, GroenLinks-3, D66-2, Leefbaar MG-1) 
 

a. Vast te stellen de uitgangspunten voor de begroting 2021 – 2024 

b. de  voorjaarsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Motie (Uitgangspunten begroting en junibrief) indiend door GroenLinks, GemeenteBelangen MG 

en D66: Verworpen. 

 

Stemming: 
Met 19 stemmen tegen (PvdA-5, SP-4, VVD-3, ChristenUnie-3, CDA-4) en 11 stemmen voor 
(GemeenteBelangen MG-5, GroenLinks-3, D66-2, Leefbaar MG-1) is de motie verworpen. 
 

 

9. Overdracht Jan Ligthartschool (R) 

De afgelopen maanden is gebleken dat de toekomstbestendigheid van de Jan Ligthartschool niet 

meer gegarandeerd kan worden. De school had sinds juni 2017 de status van een 

onderwijskundig experiment maar kan niet meer voldoen aan de eisen die hieraan werden 

gesteld. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar alternatieven voor de school. Besloten is om 

de school te laten fuseren met obs De Driebond in Engelbert. Dit betekent dat de leerlingen 

over gaan naar deze school. De raad van Toezicht van de school moet het college hierover om 

advies vragen. Het college geeft met dit besluit een positief advies over deze overdracht en 

stelt de raad voor om af te zien van de mogelijkheid tot besluiten tot instandhouding van de 

school. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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Besluit (met algemene stemmen): 

 

• Kennis te nemen van de overdracht van de Jan Ligthartschool naar de obs Driebond te 

Engelbert. 

• Af te zien van het zelf overnemen van de Jan Ligthartschool te Westerbroek conform artikel 

159 lid 2 van de Wpo.  
 

Toezegging wethouder Drenth: 

Op verzoek van GemeenteBelangen MG wordt de raad een lijst van scholen (incl. de status – 

nieuwbouw of versterken) toegezonden.  

 

10. Bespreking voorzet voor zienswijze Ontwerp Vaststellingsbesluit 2020-2021 Groningerveld 

Bespreking van de inzet voor de zienswijze op hoofdlijnen van het ontwerp-vaststellingsbesluit 

2020-2021 van het Groningerveld. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Conclusie: 

Het college dient de zienswijze mede namens de raad in. Door de raad wordt aangegeven dat de 

toonzetting van de brief steviger moet zijn. De relatie naar het rapport van de Rijksuniversiteit 

van Groningen moet er nadrukkelijker in naar voren komen. Het verschil tussen de papieren 

werkelijkheid en de dagelijkse praktijk voor de inwoners en de aantasting van hun grondrechten 

mag steviger worden neergezet. Er moet een duidelijke begrenzing betreffende de gaswinning 

worden aangegeven en de daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien van de minister. In 

de keuze voor een operationele strategie wordt nog teveel uitgegaan van leveringszekerheid en 

niet van bestaanszekerheid van de inwoners. Er wordt in Den Haag onterecht uitgegaan van dat 

met het terugschakelen van de gaswinning ook de veiligheid evenredig toeneemt. Er is  nog 

steeds weinig bekend over wat het met de ondergrond doet. 

 

De wethouder zal dit verwerken in de zienswijze.  

De zienswijze zal ter kennis worden gebracht van de raad. Mocht de raad behoefte hebben om 

vervolgens tussentijds een raadsvergadering te houden, dan kan dit worden verzocht bij de 

voorzitter.  
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Toezegging: 

• De wethouder zal het advies wat namens de regio is gegeven, naar aanleiding van het 

advies van het AVCG (adviescollege Veiligheid Groningen), toesturen aan de raad.  

 

11. Concept zienswijze winningsplan Nedmag  

Voorstel om als raad en college gezamenlijk een zienswijze op het winningsplan van de Nedmag 

in te dienen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Conclusie: er is veel overeenstemming tussen de raad en het college over de zienswijze.  

De raad vraagt op een aantal thema’s aanscherping onder andere: 

- Zorgen over de grote hoeveelheden diesel; 

- Omgekeerde bewijslast/ bewijsvermoeden en eenduidigheid 

- Waarborgfonds: Nedmag is verantwoordelijk voor alle maatregelen die getroffen moeten 

worden bij het verlaten van de cavernes en alle bijkomende schade 

 

De wethouder verwerkt de inbreng van de fracties in de zienswijze en stuurt deze ter 

kennisname aan de raad. 

 

12. Vaststellen vergaderrooster 2021 

In principe worden de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad op de 

donderdagavonden gehouden. Voor 2021 is het vergaderschema opgesteld.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

1. tot het vaststellen van het Vergaderschema 2021 

 

De ChristenUnie merkt op dat ze de behandeling van de jaarrekening en de voorjaarsnota te 

dicht op elkaar gepland vinden. De ChristenUnie vraagt of daar meer tijd tussen kan zitten. Het 

verzoek wordt meegenomen naar de agendacommissie. 
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13. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Motie 2 Leges Planschade (GemeenteBelangen MG, SP, CDA en GroenLinks): 

 

Ingetrokken onder de volgende toezegging: 

 

- De wethouder zal de inhoud van de motie “Leges planschade” nader bestuderen en 

uitzoeken of dit voorstel mogelijk is en de raad hierover informeren voor de 

behandeling van de leges 2021.  

 
Er zijn door de heer Bos van GroenLinks twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend 

over de voortgang NPG Midden-Groningen 

 

Motie 3 Voortgang NPG (GroenLinks, D66 en GemeenteBelangen MG)  

Verworpen  

 

Stemming: 
Met 19 stemmen tegen (PvdA-5, SP-4, VVD-3, ChristenUnie-3, CDA-4) en 11 stemmen voor 
(GemeenteBelangen MG-5, GroenLinks-3, D66-2, Leefbaar MG-1) is de motie verworpen. 
 

Motie 4 Voortgang NPG (GroenLinks, D66 en GemeenteBelangen MG)  

Verworpen  

 

Stemming: 
Met 19 stemmen tegen (PvdA-5, SP-4, VVD-3, ChristenUnie-3, CDA-4) en 11 stemmen voor 
(GemeenteBelangen MG-5, GroenLinks-3, D66-2, Leefbaar MG-1) is de motie verworpen. 

 

14. Benoeming raadslid ChristenUnie voor de gemeente Midden-Groningen 

Te benoemen van de heer Folkersma als raadslid voor de ChristenUnie. 

 

In verband met de aanstaande verhuizing van raadslid Lucy Doorn neemt de raad afscheid van 

mw. Doorn als raadslid. Daarom wordt dhr. Folkersma voorgedragen als nieuwe raadslid voor de 

ChristenUnie. 
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Besluit 

• de heer Folkersma te installeren als raadslid voor de ChristenUnie 

 
 

15. Sluiting 

 


