
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 23 april 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:  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 

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

  N. Joostens       M.W. van der Meijden 

  L. Doorn-Groeneveld      H. Wind 

  K. Boer        F. Bos   

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

  A.D. Bosscher        Y.P. Lutterop 

  G.A. Zuiderveen    

 

m.k.a. 

H. Polat (SP) 

 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2020. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 23 april 2020 

1. Opening 

De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur.  

 

2.  Vaststellen agenda 

De benoeming van de heer Boer als raadslid voor de ChristenUnie wordt naar voren gehaald en 

deze vindt plaats na agendapunt 6 (ingekomen stukken). De agenda wordt verder ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er is een schriftelijke inspraakreactie ontvangen van de familie Eleveld bij agendapunt 8 

bestemmingsplan Hoogezand Foxham. Deze inspraakreactie is vooraf geplaatst bij de stukken. 

4.  Vragenuur 

Er zijn vanuit de fractie van GemeenteBelangen door dhr. Velthuis de volgende vragen 

ingediend voor het vragenuur. 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Onlangs hebben onze buurgemeente Veendam en Stadskanaal een duidelijk signaal afgegeven 

richting provinciale besturen en de Rijksoverheid om te pleiten voor een rechtstreekse 

spoorverbinding tussen Groningen -  Veendam - Stadskanaal - Emmen. Daarbij ook te pleiten om 

deze verbinding door te trekken naar Twente. Volgens velen, en ook de fractie van Gemeente 

Belangen Midden - Groningen is deze mening toegedaan, een onmisbare bouwsteen voor de 

verdere ontwikkeling van de Regio. 

 

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat van deze Nedersaksen spoorlijn er veel meer potentiële 

reizigers gebruik gaan maken, dan gedacht. Het zal zonder meer een bijdrage leveren aan de 

sociaal economische bereikbaarheid van genoemde regio's. 

 

Is het college voornemens om ook een zelfde statement ( adhesie ) af te geven richting het 

provinciaal bestuur en de Rijksoverheid? Zo nee, waarom niet? 

 

Reactie college: 

Ja het college is bereid dit statement af te geven richting provincie en de rijksoverheid. We 
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juichen toename van openbaar vervoer toe en denken dat dit een goede bijdrage aan de 

bereikbaarheid van de regio kan betekenen. 

Door de vele ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn op het spoor door gemeente 

MiddenGroningen neemt de druk op het spoor fors toe. Daardoor zal het aantal sluitingen van de 

slagbomen sterk gaan toenemen. Voordat wij definitieve keuzes maken, hebben we eerst meer 

inzicht nodig in de consequenties. Het gaat dan om een goed beeld te hebben welke voordelen 

gemeente Midden-Groningen van deze nieuwe spoorverbinding heeft, wat de consequenties zijn 

voor de afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer maar ook het langzame verkeer en welke 

maatregelen eventueel genomen moeten worden en welke kosten daar mee gemoeid zijn (en 

eventueel welke bijdrage de gemeente daarin moet gaan leveren) 
 

5.  Vaststellen verslaglegging raadscommissie van 16 april 2020 en de besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 9 april 2020. 

 De verslaglegging van de raadscommissie van 16 april 2020 wordt ongewijzigd 

vastgesteld; 

 De besluitenlijst van de gemeenteraad van 9 april 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen 

 

Er is door D66 en GemeenteBelangen Midden-Groningen het verzoek gedaan om raadsbrief 154 

Welkoop te agenderen. Dit is inmiddels besproken in de agendacommissie en dit punt wordt 

geagendeerd voor de raadscommissie op 7 mei 2020. De beide fracties zijn verzocht vooraf aan 

te geven wat ze willen bespreken en wat het doel van de bespreking is. 
 

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: 

Mw. T. van der Veen complimenteert de organisatie, de IBOR, ICT en de griffie namens de raad 

met het feit dat er onder druk en in korte tijd zoveel werk is verzet.  
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7. Benoeming raadslid ChristenUnie voor de gemeente Midden-Groningen (R) 

Door het vertrek van de heer Van Dijk uit de fractie van de ChristenUnie is er een zetel vrij 

gekomen. Om deze vacature in te vullen wordt voorgesteld om over te gaan tot de installatie 

van de heer Boer als raadslid voor deze partij. Er wordt een commissie geloofsbrieven ingesteld 

die de geloofsbrieven onderzoekt en de raad hierover een advies geeft. 

De commissie van geloofsbrieven bestaande uit Mw. Bos (vz), dhr. Haze en mw. Van Duren heeft 

de geloofsbrieven onderzocht en adviseert de raad over te gaan tot benoeming. 

Dhr. Boer legt op grond artikel 14 de eed af. 

De raad besluit  
Tot installatie van de heer Boer als raadslid voor de ChristenUnie. 

 

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

A. Openbare verlichting  

Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 harmoniseert het beleid van de voormalige 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door deze harmonisering kan 

onze openbare verlichting volgens dezelfde uitganspunten beheerd en onderhouden worden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

De fractie van GemeenteBelangen heeft vooraf aangegeven dit agendapunt graag te willen 

bespreken. 

De raad besluit (met algemene stemmen): 

 Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 voor de duur van 5 jaar vast te stellen. 

 Dit beleidsplan in werking te laten treden met ingang van 1 mei 2020. 

 De financiële effecten verwerken in de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021. 
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B. Bestemmingsplan Multifunctionele accommodatie Meeden  

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum (MFA) op 

de huidige locatie van de Sjaloomschool, het dorpshuis en de sportzaal tussen de Heereweg en 

Tussen Baide Meulens in Meeden.  

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

De raad besluit (met algemene stemmen): 

 het bestemmingsplan ‘MFA Meeden’ met bijbehorende toelichting, zoals dit plan is vervat in 

de regels en verbeelding met identificatienummer: NL.IMRO.1952.bpmeemfameeden-va01, 

ongewijzigd vast te stellen; 

 Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

betrekking heeft. 

 

C. Consultatie veiligheidsplan Veiligheidsregio 2020-2024  

 

Voorgesteld wordt kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan  

Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 en geen zienswijzen in te dienen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

De raad besluit (met algemene stemmen): 

 Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 

met het advies om geen zienswijze in te dienen. 

 Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 en 

geen zienswijze in te dienen. 

 

D. Beleidsnota archeologie  

 

Het vorige archeologiebeleid van de voormalige gemeenten Menterwolde, Slochteren en 
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Hoogezand-Sappemeer is geharmoniseerd tot één beleid. Dat is beschreven in deze Beleidsnota 

archeologie Midden-Groningen met bijlagen. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

D66 roept op tot het goed communiceren over dit thema met de betrokkenen. 

De raad besluit (met algemene stemmen): 

 De Beleidsnota archeologie gemeente Midden-Groningen vast te stellen;  

 Het besluit tot wijziging van de Erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 vast te 

stellen. 

 

E. Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen; Toekomstagenda Kwaliteitssprong voor de regio 

In de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt ingegaan op het unieke karakter 

van de regio en wordt een algemene schets gegeven van waar de regio en de regionale 

samenwerking op dit moment staat. Tevens wordt er ingegaan op de thema’s en activiteiten 

economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit waar de RGA mee aan de slag gaat. Bij de 

actualisatie is rekening gehouden met een aantal wensen vanuit onze gemeente. Daarom wordt 

de raad gevraagd geen zienswijze in te dienen op de Toekomstagenda. Daarnaast wordt de raad 

gevraagd om de jaarlijkse bijdrage aan de Regio Groningen-Assen ter hoogte van € 461.402,- tot 

en met 2025 vast te stellen en dit om te nemen in de meerjarenbegroting. 

 

(Portefeuillehouder: mevr. Van Schie en dhr. Borg) 

De raad besluit (met algemene stemmen): 

 Geen zienswijze in te dienen op de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' van 

de Regiovisie Groningen-Assen. 

 Vaststellen van de actualisatie van de Regio Groningen-Assen, zoals verwoord in het 

bijgevoegde rapport Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. 

 In te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage aan de Regio Groningen-

Assen  van € 461.402,= tot en met 2025. 
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9. Bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 (R) 

Aan de Foxham 45 en 47 staan een kerkgebouw en pastorie. De kerk is al jaren niet meer in 

functie en is verwaarloosd. Om het als gemeentelijk monument aangewezen kerkgebouw te 

behouden heeft zich een initiatiefnemer gemeld met het plan om in het kerkgebouw 6 

appartementen (op de verdieping) en kleinschalige bedrijfsunits (op de begane grond) te 

realiseren. Daarnaast komen in de voormalige pastorie 2 appartementen en zullen op het 

perceel voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

Voor dit agendapunt is een schriftelijke inspraak reactie ontvangen van de familie Eleveld. Deze 

inspraakreactie is toegevoegd aan de stukken en wordt voorgelezen door de voorzitter. 

 
Besluit (met algemene stemmen): 

1. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 met planidentificatie 

NL.IMRO.1952.bphgzfoxham45-va01 vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden wa 

 

toezeggingen: 

 Wethouder Boersma zegt toe om de raad schriftelijk op de hoogte te stellen van de 

stand van zaken van de woningbouwaantallen. 

 Wethouder Boersma zegt toe er voor te zorgen dat datgene wat er gebeurt in lijn is met 

de omgevingsvergunning, er toezicht is  zowel tijdens de bouw als daarna om zo overlast 

te voorkomen. Daarnaast zal er toezicht zijn op het feit dat er per wooneenheid één 

huishouden is gehuisvest. 
 

10. Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen 

 

Sinds 2019 vormt het Lokaal Plan van Aanpak de basis voor het versterkingsprogramma per 

gemeente. Er wordt jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeente. In het 

Lokaal Plan van Aanpak 2020 is opgenomen hoe we de schaarse capaciteit voor opname en 

beoordeling van gebouwen willen inzetten in onze gemeente in 2020.  



 

 

Pagina: 9 van 10 

Datum: 6 mei 2020 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

 

(Portefeuillehouder: mevr. Van Schie) 
 

Besluit: Met 21 stemmen voor (PvdA-5, SP-4, VVD-4, CU-4, CDA-4) en 11 stemmen tegen 

(GemeenteBelangen Midden-Groningen-5, GroenLinks-3, D66-2, Leefbaar Midden-Groningen-1) 

1. het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen vast te stellen. 
2. Het college te mandateren om aanpassingen op het Lokaal Plan van Aanpak 2020 te 

doen. 
 

11. Bekrachtiging geheimhouding op kredietaanvragen scholenprogramma (R) 

 

De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad besluit (met algemene stemmen):  

Op grond van artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet te bekrachtigen: 

1. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel 

2019-031817 Nieuwbouw KC Woldwijck 2 op basis van artikel 10 lid 2b WOB conform de 

onder argumenten weergegeven argumenten 

2. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel 

2020-010974 MFC Noordsuythoeve op basis van artikel 10 lid 2b WOB conform de onder 

argumenten weergegeven argumenten 

3. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel 

2019-031820 Nieuwbouw KC Kolham op basis van artikel 10 lid 2b WOB conform de onder 

argumenten weergegeven argumenten 

4. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 2 behorende bij raadsvoorstel 

2020-008617 kredietaanvraag de Meent op basis van artikel 10 lid 2b WOB conform de 

onder argumenten weergegeven argumenten 

5. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 behorende bij raadsvoorstel 

2020-012956 voorbereidingskrediet Rutger Kopland op basis van artikel 10 lid 2b WOB 

conform de onder argumenten weergegeven argumenten. 
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12. Sluiting 

 


