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Mw. S.E. Min-Brinkkemper  VVD 
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Mw. M.N. Min    CDA 
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Mw. F.A. Kruzenga   Leefbaar Midden Groningen 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2020 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 
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1. Opening 

 

2. 

 

 

 

  

Vaststellen agenda 

De voorzitter stelt voor, in afstemming met de fractievoorzitters, om het agendapunt Welkoop 

van de agenda te halen. De reden hiervoor is dat Welkoop afgelopen maandag 4 mei bij de 

rechtbank een beroepschrift heeft ingediend. De raad heeft hierin de gebruikelijke lijn dat zaken 

die zich in een gerechtelijke procedure bevinden niet worden besproken in de raad(scommissie). 

Deze lijn wordt ook gehanteerd bij insprekers. Daarnaast is deze lijn conform de eerder gebruikte 

aanpak bij het onderwerp Houtstek en om willekeur te voorkomen is het daarmee ook een 

logische lijn om dat ook voor dit onderwerp als gedragslijn te hanteren. 

Desondanks hebben de fractievoorzitters wel aangegeven er op dit onderwerp toch behoefte aan 

te hebben om hierover door het college raadsbreed geïnformeerd te worden en het college heeft 

eveneens behoefte om zich op dit onderwerp naar de raad te verantwoorden. Maar om er voor te 

zorgen dat dit wel op een zorgvuldige manier gebeurt, zal z.s.m. worden onderzocht wat de 

juridische mogelijkheden zijn om aan deze beide behoeftes tegemoet te komen, zonder de 

rechtsgang te verstoren.  

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

4. Jaarstukken Regio Groningen Assen 2019-2021 

Midden-Groningen neemt deel in de samenwerking van de Regiovisie Groningen-Assen. De RGA 

legt jaarlijks onder meer een financiële verantwoording af aan de deelnemende partijen. De 

jaarrekening 2019 vertoond een overschot en ook de conceptbegroting 2021 geeft geen redenen 

tot het plaatsen van opmerkingen. De raden van de deelnemende gemeenten hebben de 

mogelijkheid op de nu voorliggende jaarstukken een zienswijze in te dienen. Het college stelt 

voor om hiervan af te zien. 

(Portefeuillehouders: mw. Van Schie en dhr. Borg) 

De raad wordt voorgesteld: 
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1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019-2021 van de Regio Groningen-Assen en geen 

zienswijzen in te dienen 

2. De RGA van het besluit van de raad in kennis te stellen. 
 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 mei 2020. 

 
Toezegging: 
Wethouder van Schie zegt toe de vraag van de fractie van GemeenteBelangen over overschrijding 
van de personeelskosten schriftelijk te zullen beantwoorden. 

 

5. Toestemming aan het college om Centrumregeling Beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en inloopvoorziening GGZ te wijzigen en het convenant Beschermd wonen en Opvang 

2021 vast te stellen 

De gemeente Midden-Groningen werkt samen met de andere Groninger gemeenten aan de 

decentralisaties van de taak Beschermd wonen en Opvang. De Groninger gemeenten hebben voor 

de decentralisaties het “Gezamenlijk plan Groninger gemeenten, Van Beschermd wonen en 

Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020” opgesteld. Hierin zijn naast de 

inhoud ook de verdeling van de financiële middelen vastgelegd. Vooruitlopend op de uitgestelde 

landelijke decentralisatie in 2022, willen de Groninger gemeenten gaan werken met het eigen 

financieel model. De samenwerking en het financiële verdeelmodel worden juridisch onderbouwd 

met de gewijzigde regeling. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

De raad wordt voorgesteld: 

 Toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling 
Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2017 voor de wijziging van deze regeling in 
de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021; 

 Toestemming  te verlenen voor het vaststellen van het Convenant Beschermd Wonen en 

Opvang 2021. 

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 mei 2020. 
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Toezegging: 

Aan de agendacommissie wordt het verzoek gedaan om in 2020/2021 een informatiemoment voor 

de raad te laten organiseren over decentralisatie en beschermd wonen, onder andere om meer 

inzicht te krijgen in het regionaal verdeelmodel, de griffie neemt dit mee. 

 

6. Bestemmingsplan Kindcentrum Siddeburen 

In het kader van het scholenprogramma dient onder andere een nieuw kindcentrum te worden 

gerealiseerd. De voorgenomen bouw vindt plaats op het grasveld tussen Hoofdweg 85 en de 

parkeerplaats bij de sportvelden in Siddeburen. Het bestemmingsplan hiervoor is nu gereed om 

vastgesteld te worden. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

De raad wordt voorgesteld: 

 De Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vast te stellen; 

 De zienswijze van het Waterschap Hunze en Aa’s niet ontvankelijk te verklaren wegens te 

laat indienen; 

 Het bestemmingsplan KC Siddeburen, vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1952.bpsidkcsiddeburen-VA01, gewijzigd vast te stellen; 

 Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

heeft.  

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 mei 2020. 
 

7. Sluiting. 

 


