
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 maart 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: M. Ploeger 

  H.J. Flederus        H. Loots  

J. Westerdiep       G.H. Akkerman 

  J. van Duren       J. Buurke 

  R. Sinnema         

SP:  N.R. van der Vlist     VVD:  E.J.K. Offereins 

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

  I. Klaassens        M.E. Bos-Carabain (VVD) 

          P.A. Nieland-Kampen 

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

  N. Joostens       M. W. van der Meijden  

  R. Folkersma       H. Wind 

  K. Boer        F. Bos 

GroenLinks: A.D. Bosscher      D66: Y.P. Lutterop   

H. Bos        M. Paapst 

     

 

m.k.a. 

J. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 

M. Feenstra-Jansen (SP) 

K. Boer (ChristenUnie) 

M.A.Bosman (GroenLinks) 

F.A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen)  

 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

 
 



 

 

Pagina: 2 van 7 

Datum: 8 maart 2021 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 april 2021. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 4 maart 2021 

1. Opening 

De voorzitter opent de digitale raadsvergadering om 19.30 uur en stelt vast dat het quorum 

aanwezig is.  

In het kader van Meertmoand Dialectmoand opent de voorzitter deze raadsvergadering met het 

gedicht ´Moi´ van mevr. Leemhuis-Kleefsman uit Sappemeer.  De fracties mogen bij het 

onderwerp “Ouderenbeleid” de eerste zinnen van hun bijdrage in dialect doen. De vorm mag 

zelf worden gekozen. 
 

2.  Vaststellen agenda  

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door GroenLinks, met als 

onderwerp huishoudelijke hulp. De motie wordt samen met de PvdA, SP, ChristenUnie, CDA, D66 

en Leefbaar Midden-Groningen ingediend. 

Dit punt wordt als 12 op de agenda geplaatst. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

3. Tijdelijke benoeming en beëdiging raadslid SP 

De raad wordt voorgesteld de heer Croeze tijdelijk te benoemen als raadslid voor de SP wegens 

ziekte van mevrouw Polat. 

 

De geloofsbrieven zijn voorafgaand aan de vergadering onderzocht door:  

- Dhr. Joostens (voorzitter) 

- Dhr. Wind 

- Dhr. Buurke 

De heer Joostens meldt als voorzitter dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden. 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van het verzoek van mevrouw Polat en het besluit van de voorzitter van de 

raad om haar verzoek in te willigen en haar tijdelijk ontslag te verlenen als raadslid voor de 

SP. 

2. Kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau om in haar 

plaats als vervangend raadslid te benoemen de heer Croeze voor een periode van 16 weken 

per 4 maart 2021. 

3. De geloofsbrieven van de heer Croeze te onderzoeken en hem toe te laten tot de raad als 

tijdelijk raadslid ter vervanging van mevrouw Polat. 
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Vervolgens wordt de heer Croeze geïnstalleerd door de het afleggen van de belofte. Dit doet hij 

digitaal vanuit huis. De voorzitter feliciteert de heer Croeze vervolgens met zijn benoeming. 

 

4. Benoeming accountant Midden-Groningen  

Omdat het huidige contract met de accountant afloopt, moet er een nieuw contract worden 

afgesloten. Met een Europese aanbestedingsprocedure is de Hofsteenge Zeeman Groep (HZG) 

geselecteerd als accountant voor Midden-Groningen. Daarom hierbij het voorstel om de 

Hofsteenge Zeeman Groep voor de komende jaren als accountant te benoemen.   

 

(Portefeuillehouder: dhr. Flederus, voorzitter van de auditcommissie) 

 

Besluit: 

 
1. Onder voorbehoud van definitieve gunning, De Hofsteenge Zeeman Groep te 

benoemen als accountant voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023 met een optie tot 
twee keer een verlenging met twee jaar. 

 

5.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

• Mevrouw Kopenga spreekt digitaal in over de aankoop van een stuk gemeentegrond bij 

de Damsterweg. De bewoners zijn sinds 2017 bezig om deze grond aan te kopen van de 

gemeente ter vergroting van de eigen persceel. Wethouder Boersma geeft aan dat de 

gemeente daar op dit moment helaas nog geen uitsluitsel over kan geven, maar dat voor 

de zomer zal doen. De eventuele verkoop en inrichting van het perceel raakt ook andere 

projecten in Steendam, vooral de versterking van het afwateringskanaal.  

 

6.  Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend. 

 

7.  Vaststellen van de verslaglegging van de raadscommissie van 11 februari 2021 en de 

besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 januari 2021 
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• de verslaglegging van de raadscommissie van 11 februari 2021wordt ongewijzigd 

vastgesteld; 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering 28 januari 2021 wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

8.  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. 

9. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken 

9A Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Woldwijck 2 

 

Op 30 januari 2020 heeft de raad van de gemeente Midden-Groningen het bestemmingsplan 

Woldwijck 2 vastgesteld. Naar aanleiding van een tegen dit plan ingediend beroep heeft de 

Raad van State een gebrek in het besluit geconstateerd. De gemeente moet dit gebrek 

herstellen. Zodoende is dit bestemmingsplan opnieuw in procedure gebracht.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 
Besluit: met algemene stemmen 

 

• Het bestemmingsplan Kindcentrum ‘Kindcentrum Woldwijck 2’ (toelichting, regels en 

verbeelding) met planidentificatie NL.IMRO.1952.hgzkcwoldwijck2-VA02, hernieuwd vast te 

stellen conform opdracht van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
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daartoe. 

 

 

10. Ouderenbeleid 

In de gemeente Midden-Groningen werken we met inclusief beleid, dit houdt in dat we niet voor 

alle groepen in onze samenleving apart beleid maken. Voor de groep ouderen hebben we echter 

een uitzondering gemaakt omdat er grote maatschappelijke vraagstukken op diverse terreinen 

liggen die het dagelijks leven van ouderen raken. We willen eraan bijdragen dat het ouder 

worden en ouder zijn in Midden-Groningen op een goede en prettige manier verloopt. Dat men 

mee kan blijven doen in de samenleving, ondanks beperkingen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

• Het Ouderenbeleid Midden-Groningen 2021-2024 vast te stellen. 

 

Toezeggingen: 

Wethouder Boersma zegt toe dat de inhoud van Raadsbrief 256 (Aanvullende informatie 

ouderenbeleid) verwerkt wordt in de uitvoeringsplannen Ouderenbeleid.  

 

11. Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie Overschild  

De raad wordt verzocht de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

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

besluit: met algemene stemmen 

 

• Kennis te nemen van het besluit van het college op 9 februari 2021 om geheimhouding op 

bijlage 2 (Financiële uitwerking voorstelen) en bijlage 3 (Grondexploitatie Overschild – 

Graauwedijk) behorende bij het raadsvoorstel verwerving grond voor uitbreiding dorp 

Overschild – Graauwedijk. 

• Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding 
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op bijlage 2 (Financiële uitwerking voorstelen) en bijlage 3 (Grondexploitatie Overschild – 

Graauwedijk) behorende bij het raadsvoorstel verwerving grond voor uitbreiding dorp 

Overschild – Graauwedijk, op basis van artikel 10 lid 2 sub g Wob te bekrachtigen. 

 

12. Motie vreemd aan de orde van de dag 

De fracties van GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, Leefbaar Midden Groningen, PvdA en SP 

dienen een motie (04) vreemd aan de orde van de dag in over het onderwerp huishoudelijke 

hulp met als strekking: 

 

Om samen met de overige Groningse gemeenten in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede 

Kamer met als doel: 

• Het afschaffen van het abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp 

• Het invoeren van de mogelijkheid voor de gemeente om een inkomen- en 

vermogenstoets te doen op basis waarvan een eigen bijdrage kan worden bepaald.  

Stemming: unaniem voor en is daarmee AANGENOMEN. 

 

 

13. Sluiting 

 


