
 

 

Verslaglegging commissievergadering 11 juni 2020 
 
Voorzitter: 
De heer Y.P. Lutterop 
 
Aanwezigen: 
Dhr. H.J. Flederus   PvdA 
Dhr. H. Haze    GemeenteBelangen Midden-Groningen 
Dhr. H. Loots    GemeenteBelangen Midden-Groningen 
Dhr. N.R. van der Vlist   SP 
Mw. P.P.A. Nieland-Kampen  VVD 
Dhr. C.J.H. Ubels   VVD 
Dhr. M.T. Metscher   ChristenUnie 
Dhr. N. Joostens   ChristenUnie 
Dhr. H. Wind    CDA 
Mw. M.N. Min    CDA 
Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

Dhr. J.W. Brinkhorst   D66 
Dhr. G.H. Renkema   D66 
Mw. F.A. Kruzenga   Leefbaar Midden Groningen 
Dhr. R. Rook    Leefbaar Midden Groningen 
 
 
Commissiegriffier: 
Mw. F.C. Mulder-Boersma 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2020 
 
De raad van de gemeente Midden-Groningen 
 
A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 
Voorzitter      Griffier 
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1. Opening 
 

2. 
 
 
 
  

Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
 
Er hebben zich zes insprekers gemeld voor agendapunt 4 op de agenda: De heer Mulder, de heer 
De Bey als voorzitter van De Leine, mevrouw Van Hogen, de heer Stalman van Allround 
watersport, de heer Berg van de Rietzoom en mevrouw Houwing.  
 

4. Agenderingsverzoek ingekomen stukken 01, 01.1 en 01.2  (raad 28-05-20) over permanente 

bewoning recreatie en raadsbrief 173 inzake voortgang de Leine. 

Op verzoek van de fracties GemeenteBelangen Midden-Groningen en VVD worden deze brieven 
geagendeerd voor bespreking. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

Een aantal fracties geeft aan zeer verbolgen te zijn over dat het college is gekomen met een 

raadsbrief met een collegebesluit in plaats van de toegezegde raadsvoordracht waarbij de raad 

nog beslispunten voorgelegd zou krijgen. Ook spreekt een aantal fracties het gevoelen uit dat het 

college vooringenomen was in zijn standpunt betreffende permanente bewoning en dat de 

alternatieven voor permanente bewoning onvoldoende zijn uitgezocht. Tevens worden zorgen 

geuit over de manier waarop en de kosten van handhaving op permanente bewoning.  

Wethouder Boersma geeft aan dat het college niet over een nacht ijs is gegaan en een besluit 
heeft genomen na uitgebreid vooronderzoek, van onder meer de alternatieven en met inbreng 
van de coöperatie De Leine en de betrokken ondernemers. Het onderzoek heeft geresulteerd in 
de notitie ‘Permanente bewoning recreatiepark De Leine’. Daarmee geeft het college feitelijk 
uitvoering aan het besluit van 1 mei 2017 van de raad van Hoogezand-Sappemeer. Met deze keuze 
is het college consistent op de bestuurlijke lijn die vanaf het begin gold om geen permanente 
bewoning toe te staan. Dit is tevens het standpunt van de Provincie. Op termijn wordt, in lijn 
met de genoemde raadsbrief aan de raad, een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan 
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voorgelegd. Handhaving zal ingezet worden voor de gehele gemeente Midden-Groningen en is in 
de wet verankerd. 
 
Conclusie: 
Dit is een ingekomen brief, dus dit punt gaat niet door naar de raad. 
De wethouder heeft wel een aantal toezeggingen gedaan naar aanleiding van de vragen vanuit de 
raadscommissie. 
 
Toezeggingen: 

De wethouder komt schriftelijk terug op; 

• De vragen/stellingen van mevrouw Van Hogen 

• De openstaande technische vragen van fracties welke deze fracties nog via mail doen 
toekomen. 

• De uitspraak van de Raad van State inzake de gemeente Maasgouw.  
• Inventarisatielijst bewoners; de lijst welke mensen/adressen een persoonlijk 

overgangsrecht hebben en op welke adressen permanent gewoond wordt en waar dit niet 
mag. Dit wordt in samenhang teruggegeven aan de raad. Het onderzoek hiernaar start 
binnenkort.  

• Of er een raadsvoorstel komt inzake het omzetten van de objectgebonden constructie 
naar persoonsgebonden constructie  

• Tijdspad bestemmingsplan reparaties en handhavingsbeleid.  
 
Het handhavingsbesluit zal in de toekomst in een raadsvoordracht aan de raad worden 
aangeboden. 
 

De voorzitter heeft vanwege de tijd de aanwezige commissieleden gevraagd hoe om te gaan met 

de bespreking van de overige agendapunten. Besloten wordt om agendapunt 5, 6 en 7 

rechtstreeks naar de raadsvergadering van 25 juni door te geleiden waarbij fracties hun 

voorbereide betoog schriftelijk naar de griffie kunnen doen toekomen zodat dit voor een ieder te 

zien is en het college hier kennis van kan nemen. 

 

5. Jaarrekening 2019 Wedeka, conceptbegroting 2021 Wedeka en Wedeka lidmaatschap 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)Wedeka voert voor 

de gemeente de Wet Sociale werkvoorziening uit. Dit deed zij in 2019 voor ruim 102 inwoners van 
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Midden-Groningen. Dit zijn inwoners uit de voormalige gemeente Menterwolde. De gemeenteraad 

neemt kennis van de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021 en kan hierbij een 

zienswijze afgeven richting het algemeen bestuur van Wedeka. Wedeka heeft de gemeenteraad 

verzocht of zij bezwaar of bedenkingen heeft wanneer Wedeka lid wordt van de 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Dit lidmaatschap is 

voorwaarde om het werkgeverschap ten aanzien van de medewerkers die bij Wedeka werken en 

een ambtelijke status hebben conform de gemeentelijke cao uit te kunnen voeren. 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Conclusie: 
Dit agendapunt is niet besproken. Het voorstel gaat rechtstreeks door naar de raadsvergadering 
van 25 juni 2020.  

 

6. Welstandsnota 2020 

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 de uitgangspunten voor een nieuw gemeentelijk 

welstandsbeleid vastgesteld. Gekozen is voor het principe ‘regelluw waar het kan en 

welstandstoets waar het moet’. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in de welstandsnota Midden-

Groningen 2020.  

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 
Conclusie: 
Dit agendapunt is niet besproken. Het voorstel gaat rechtstreeks door naar de raadsvergadering 
van 25 juni 2020.  
 

7. Krediet Gereformeerde Basisschool De Lichtbron te Hoogezand  

In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in de gemeente Midden-Groningen. Op 16 maart 2015 heeft de gemeenteraad van de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer ingestemd met herhuisvesting van de GBS De 

Lichtbron op de locatie waar nu de Praktijkschool van het AJC is gevestigd. Voor dit gebouw is de 

conclusie getrokken dat versterking van deze school niet doelmatig is gezien de kosten die 
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versterking en verduurzaming met zich meebrengen. Het huidige voorstel omdat de aanvraag van 

een taakstellend krediet voor de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van GBS De Lichtbron.  

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Conclusie: 
Dit agendapunt is niet besproken. Het voorstel gaat rechtstreeks door naar de raadsvergadering 
van 25 juni 2020.  
  

 

8. Sluiting: 00:40 uur 

 

 


