
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 29 april 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  H.J. Flederus        J. Velthuis* 

J. Westerdiep       G.H. Akkerman 

  J. van Duren       H. Loots 

  R. Sinnema        J. Buurke 

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

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

  I. Klaassens        M.E. Bos-Carabain  

  M. Feenstra-Jansen**      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 

          F. Bos 

GroenLinks: M. A. Bosman      D66: Y.P. Lutterop   

A.D. Bosscher       M. Paapst 

      Leefbaar Midden-Groningen:  F.A. Kruzenga 

           Fractie Henk Bos:   H. Bos 

 

*Dhr. Velthuis was aanwezig bij de stemming van het amendement. Niet bij de stemming over de besluiten.  

**Mw. Feenstra was aanwezig bij de stemming van het amendement. Niet bij de stemming over de besluiten.

     

m.k.a. 

K. Boer 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2021. 
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De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 29 april 2021 

1. Opening 

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

aanwezig is.  

 

2.  Vaststellen agenda  

Er zijn vanuit verschillende fracties moties vreemd aan de orde van de dag ingediend: 

• 05. Motie behoud openstelling Publiekszaken Slochteren en Muntendam door fractie 

GemeenteBelangen (dhr. Loots), mede ingediend door GroenLinks 

• 06. Motie handhaving windmolens Eekerpolder N33 (dhr. Ploeger, namens 

GemeenteBelangen, PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66, CDA, VVD, Fractie Henk 

Bos 

• 07. Motie Openingstijden gemeentehuis CDA en SP 
Deze moties worden als 12 op de agenda geplaatst. De agenda wordt met deze wijziging 

vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

• Dhr. Joosten spreekt bij dit punt in over zijn ingezonden brief bezwaar tegen 

terrasuitbreiding dorpshuis Westerbroek, deze brief stond bij de raadsvergadering van 1 

april als ingekomen stuk nr. 6 op de ingekomen stukken lijst.  

 

De volgende personen spreken in bij agendapunt 6 Ingekomen stukken: 

• Mw. Folkersma-van der Laan spreekt in over ingezonden brief betreffende Noodkreet 

vanuit Overschild, ingekomen stuk nr. 4 op de ingekomen stukken lijst. 

• Mw. Van Oest spreekt in over brief nr. 17 Rapport Menstruatiearmoede.  

4.  Vragenuur 

Er zijn door de fractie van de PvdA vragen ingediend over de Centrale huisvesting huis van 

Cultuur en Bestuur (Raadsbrief 272): 

1. Op welke plekken in onze gemeente blijven er steunpunten en waarmee kunnen onze 
burgers er dan terecht? 

2. Houdt de gemeente er rekening mee dat er ook mensen zeer slecht ter been zijn of er 
veel ouderen wonen in de voormalig gemeente Menterwolde en Slochteren? Deze 
mensen zijn vaak niet bezig om via digid en internet allerlei zaken te regelen. Hoe gaat 
de gemeente hierin voorzien/helpen? 

3. Wordt er ook geëvalueerd of het aantal steunpunten voldoende is? En zo ja, over 
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hoeveel tijd gaat men evalueren en krijgen wij als raad ook de uitkomsten. 

 

Reactie college: 

Voor de reactie van het college, zie raadsbrief 272 Centrale huisvesting huis van Cultuur en 

Bestuur. Voor mensen die beperkingen ondervinden wordt zoveel als mogelijk maatwerk 

geboden. 

 

Toezegging: 

Eind 2021 wordt de centrale huisvesting geëvalueerd. De ervaringen worden met de raad 

gedeeld.  

 

Er zijn door de fractie van de PvdA vragen ingediend over Overschild: 

Zoals bekend is  in de ‘Uitwerking 1588’ (KAW, 15 mei 2019) af gestapt is van het principe ‘Like 

for like’ om daarvoor duidelijkheid en keuzevrijheid terug te geven. In deze zelfde uitwerking 

staat dat om een vergelijkbare functionaliteit na te streven in de berekening 10% extra kubieke 

meter inhoud berekend wordt voor de bepaling van het budget. 
1. Bent u bekend met het feit  dat het hanteren van 10% extra in de meeste gevallen, zo 

niet alle gevallen, onvoldoende is? 

2. Door het hanteren van het bouwbesluit en het werken met inhoud ,inwoners geen 

vergelijkbare gebruiksoppervlakte terug kunnen bouwen aangezien dit niet past binnen 

het budget? 

In de Tweede Kamer is  amendement op de Tijdelijke Wet Groningen ingediend door de SP en 

kamerbreed aangenomen, waarin staat dat het gebouw na uitvoering van de 

versterkingsmaatregelen van dezelfde aard is en ten minste vergelijkbare gebruiksoppervlakte 

en gebruiksmogelijkheden heeft als de situatie voor de uitvoering van die maatregelen. 
3. Kunt u het aangenomen amendement ( liefst per direct)  hanteren om zo te zorgen voor 

een vergelijkbare gebruiksoppervlakte en gebruiksmogelijkheden? 

Indien het college positief is over het bovenstaande, kunt  u inwoners die al verder in het 

traject zitten compenseren voor de reeds gemaakte onkosten en het in moeten leveren van 

bijv. m2, schuur of andere voorzieningen? 

 

4. Inwoners steken veel eigen tijd in de versterkingsoperatie. Van voorbereidingen tot   

bijv. risicovolle werkzaamheden als dakpannen van het huis halen om maar binnen het 
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budget te blijven. Kunt u duidelijke spelregels en vergoeding vaststellen voor inwoners 

hoe om te gaan met de uren die ze zelf in de versterking steken? (niet alleen sloop of 

bouwwerkzaamheden maar ook voorbereidingstijd zoals het opstellen van een 

begroting etc.) 

5. Inwoners hebben problemen ondervonden met de meerprijs van de alternatieve hei-

methode. Gaat u de inwoners die die  problemen hebben gehad alsnog compenseren? 

We zijn allen op de hoogte van het feit dat de prijslijst die gehanteerd wordt niet geïndexeerd 

is, dit leidt tot veel problemen. Voor ons is het niet duidelijk of de marktprijzen zoveel zijn 

gestegen tussen het vaststellen van de prijslijst en de uitvoering, maar het is niet reëel dat 

inwoners dat alles uit eigen middelen moeten opvangen 

6. Kan het college  zorgdragen voor een realistische, eerlijke, geïndexeerde prijslijst 

zodat de inwoners  huizen terug kunnen bouwen die van dezelfde aard en met een 

vergelijkbare gebruiksoppervlakte zijn? 

7. De raad zou het op prijs stellen om zicht te krijgen op de problematiek, die  achter de 

prijsstijgingen zit. Is het mogelijk een geanonimiseerd overzicht op te stellen van de 89 

verschillende woningen met daarin duidelijkheid over budgetoverschrijdingen en alle 

andere problemen waar de inwoners  mee te maken krijgen? 

8. Kan het college  de raad regelmatiger dan nu informeren over de voortgang van de 

versterkingsoperatie ook als er geen voortgang is?         

 

Er zijn door de fractie van het CDA vragen ingediend over Overschild: 

In navolging van Groen Links en mogelijk andere partijen wil ook het CDA graag geïnformeerd 

worden over hoe wij hier als gemeente(raad) een rol hebben of kunnen vervullen.  

1. hebben wij een rol als gemeente ? Zo ja wat doen we daarmee, zo nee wat is dan 

de rol van de bouwmeester? 

2. is het College ook met ons van mening dat het voor velen een moeilijke en uitzichtloze 

situatie is ? 

3. zijn de afspraken financieel gezien wel goed op orde ? 

 

Reactie  en toezegging college: 

De schriftelijke beantwoording wordt nagezonden en aan de stukken gekoppeld. 

 

5.  Vaststellen van de verslagleggingen van de raadscommissies van 8 en 15 april 2021 en de 

besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 april 2021 
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• de verslagleggingen van de raadscommissies van 8 en 15 april 2021worden ongewijzigd 

vastgesteld; 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering 1 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen  

• Mw. Folkersma spreekt in over de ingezonden brief, nr. 4 van de lijst ingekomen stukken 

betreffende Noodkreet vanuit Overschild. 

• Mw. Van Oest spreekt in over de ingezonden brief, nr 17 van de lijst van ingekomen 

stukken, Rapport Menstruatie Armoede. 

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 tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken 

 

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

 

A. Wijziging statuten St. Dr. Aletta Jacobscollege 

De statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege zijn op een paar punten aangepast. Aan de 

gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassing goed te keuren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit: (met algemene stemmen) 

• Statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege goed te keuren. 
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B. Kredietaanvragen kindcentra 

 

1.Verbouw kindcentrum Zuidbroek  

In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig 

maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig 

maken van deze scholen. Aan de orde is de aanvraag van een taakstellend krediet voor de 

dekking van de kosten voortkomend uit het budget scholenprogramma voor Kindcentrum 

Zuidbroek. 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de 

bouwkundige opgave die er ligt voor KC Zuidbroek. 

• Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de 

bouwkundige opgave en de inpassing in de openbare ruimte conform de 

financiële bijlage. 

• De bijbehorende begrotingswijziging (2021-009) conform de financiële 

bijlage vast te stellen.  

 

2. Uitbreiding Kindcentrum Woldwijck 1 
Voor Kindcentrum Woldwijck 1 in Hoogezand is op 13 oktober 2020 door vaststelling van het 

Programma en Overzicht voor het jaar 2021 door het College 190 m2 permanente uitbreiding 

toegekend om het capaciteitstekort op te heffen. Gelijktijdig met de uitbreiding van het 

gebouw wordt het gebouw ook nog verder verduurzaamd vanuit de middelen die hiervoor 

beschikbaar zijn vanuit het Toekomstbudget. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de 

permanente uitbreiding met 190 m2 en de functionele verbetering en 

verduurzaming van KC Woldwijck 1 te Hoogezand. 

• Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de 

uitbreiding, de functionele verbetering en verduurzaming van het gebouw 
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overeenkomstig de financiële bijlage (bijlage 1).  

• De bijbehorende begrotingswijziging 2021-010 conform de financiële bijlage 

vast te stellen. 

 

C. Omgevingswet: vaststelling uitgangspuntennotitie sturingsfilosofie 

Met ingang van 1 januari 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. De Omgevingswet wil 

het omgevingsrecht eenvoudiger en inzichtelijker maken. De invoering van de Omgevingswet 

ziet de gemeente Midden-Groningen als een groeimodel. Er worden stapsgewijs keuzes gemaakt. 

In april 2020 is het programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet door de raad 

vastgesteld. Nu de gemeente aan de vooravond staat van de invoering, is een verdieping op de 

ambities en een nadere uitwerking van de uitgangs-punten nodig. Dit is opgenomen in de 

uitgangspuntennotitie. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• De Uitgangspuntennotitie sturingsfilosofie Omgevingswet voor de gemeente 

Midden-Groningen vast te stellen. 

 

8. Rekenkamerrapport armoedebeleid                                                                                       
De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende 
en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit 
naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van het gemeentelijk 
armoedebeleid een onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het 
onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en 
vaststelling worden aangeboden. 

Mw. Middelveld heeft een inspreekreactie meegegeven. 

Amendement: ingediend door GemeenteBelangen en SP 
In te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het voorliggende rapport van de 
Rekenkamercommissie en aan de werkgroep Sociaal Domein en de Auditcommissie opdracht te 
verlenen om hieraan in onderlinge afstemming nadere invulling te geven. 
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Stemming: met algemene stemmen aangenomen. 
 
Daarmee wordt het besluit: 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport armoedebeleid van de 
Rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen conclusies en 
bevindingen; 

• In te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het voorliggende rapport 
van de Rekenkamercommissie en aan de werkgroep Sociaal Domein en de Audit-
commissie opdracht te verlenen om hieraan in onderlinge afstemming nadere 
invulling te geven. 

 

9. Kredietaanvraag eerste deelprojecten uit de eerste tranche Nationaal Programma Groningen 

In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst voor het 

Nationaal Programma Groningen (NPG). Het nationaal programma moet Groningen een nieuw 

structureel perspectief bieden op economie, energietransitie en leefbaarheid. Midden-

Groningen heeft de eerste 13 projectvoorstellen ingediend bij het NPG. Deze zijn positief 

beoordeeld. Daarmee zijn de bijbehorende middelen beschikbaar gesteld aan Midden-

Groningen. Om de projecten tot uitvoer te kunnen brengen, dienen de middelen door de raad 

beschikbaar te worden gesteld aan het college. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

besluit:  Met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen (Leefbaar MG-1 en Fractie Henk Bos-1) 

 

1. In te stemmen een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van € 15.122.232 euro 

voor de volgende projecten: (13 projecten) 

• M05 Herstructurering Hoogezand Noord € 2.510.750; 

• M06 Aanpak verpauperde panden € 2.000.000; 

• M07 Midden-Groningen op de kaart € 155.000; 

• M08 Jongeren pitchen projecten € 250.000; 

• M09 Bevorderen Sociale Veerkracht € 233.000; 
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• M10 De IJsberg € 2.221.740; 

• M11 Ervaringsdeskundigen € 764.990; 

• M12 Jongeren met Toekomst € 1.858.464; 

• M13 Jongerenwerk + € 2.500.000; 

• M14 Advies JIM Aanpak € 263.028; 

• M15 Ontwikkelbedrijf € 1.064.000; 

• M16 Hulpteam Overschild € 360.000; 

• P48 Extra Talenttijd € 941.260. 

2. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 2021-011. 

 

 

10. Vaststellen herzien Reglement van orde van Midden-Groningen 2021  

In het Reglement van Orde wordt vastgelegd hoe de gemeenteraad de vergaderingen inricht en 

wat de afspraken zijn ten aanzien van de overige werkzaamheden van de raad. Er wordt 

voorgesteld een Seniorenconvent in te stellen. Het seniorenconvent is een orgaan dat over 

politiek gevoelige of vertrouwelijke kwesties overleg kan voeren. Ook worden een aantal 

technische aanpassingen doorgevoerd. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (met 29 stemmen voor en 1 stem tegen (Leefbaar MG – 1): 

• Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 

Midden-Groningen 2021 

 

11. Benoeming lid Vertrouwenscommissie 

Dhr. Renkema was voor de fractie van D66 lid van de vertrouwenscommissie. Met het vertrek 

van de heer Renkema per 1 januari 2021 is hier een vacature ontstaan, die gelet op artikel A1 

van de verordening op de vertrouwenscommissie Midden-Groningen moet worden ingevuld. 

 

(Mevrouw Van der Veen namens de vertrouwenscommissie) 

 

Besluit: per acclamatie 

• te Benoemen als lid van de vertrouwenscommissie de heer Y.P. Lutterop (D66). 
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12. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Motie 06: 

De fracties van GemeenteBelangen, PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA, VVD, Fractie 

Henk Bos dienen een motie in getiteld: “Handhaving windmolens Eekerpolder N33” met de 

volgende strekking: 

 

Stelt vast cq draagt het college op: 

• Handhavend op te treden tegen de knipperende witte obstakelverlichting die in strijd is 

met de vergunningsvoorwaarden, lees inpassingsplan, waardoor de windturbines 

stilgezet moeten worden omdat deze zonder permanent brandende verlichting niet in 

bedrijf mogen zijn. 

• Dat er vanuit een realiteitsgedachte een breed draagvlak is voor het beperken van het 

stilzetten van de molens is, i.p.v. volledig stilzetten, en het op grond hiervan reëel is in 

overleg te gaan met exploitanten dat van bovenstaande kan worden afgeweken als men 

de windmolens stilzet van ’s avonds 22.00 uur tot ’s morgens 06.00 uur. 

 

Stemming: allen voor 

Uitslag: Unaniem aangenomen. 

 

Motie 05: 

De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen dient een motie (05) in getiteld: “behoud 

openstelling Publiekszaken Slochteren en Muntendam” met als strekking: 

 

Draagt het College op om: 

• De voorgenomen sluiting van beide locaties te schrappen en voorlopig open te houden.  

• Met een voorstel te komen waarin meerdere scenario’s qua serviceverlening in de 

steunpunten worden uitgewerkt en dit ook financieel te onderbouwen, zodat de Raad 

hierin een keuze kan maken; 

Deze motie wordt door het college ontraden. 
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Stemming: 11 stemmen voor: (GemeenteBelangen -4, ChristenUnie-1(N.Joostens), Groenlinks-2, 
D66-2, Leefbaar-1, Fractie Henk Bos-1) en 19 tegen (PvdA-5, SP-4, VVD-4, ChristenUnie-2, CDA-
4) en is daarmee verworpen 
 
Uitslag: De motie is verworpen. 

Motie 07: 

De fracties van het CDA en SP dienen een motie in getiteld “Openingstijden gemeentehuis” met 

als strekking: 

 

Draagt het college op 

• Zich in te zetten voor het uitbreiden van de openingstijden van de locatie Hoogezand 

met twee avonden per week én de vrijdagmiddag.  

• De mogelijkheid om documenten thuisbezorgd te krijgen bij sluiting van de locaties in 

Muntendam en Slochteren extra onder de aandacht van inwoners te brengen. 

Stemming: 

16 stemmen voor: (PvdA-5, SP-4, CDA-4, D66-2, Fractie Henk Bos-1) en 14 stemmen tegen 

(GemeenteBelangen-4, VVD-4, ChristenUnie-3, GroenLinks-2, Leefbaar MG-1). 

 

Uitslag: de motie is aangenomen. 

 

Toezeggingen: 

• Dhr. Hoogendoorn geeft aan dat hij bereid is de inhoud van motie nr 7 te onderzoeken, 

met een voorbehoud op de openstelling voor de vrijdagmiddag. De inhoud van de motie 

omvat: 
- Zich in te zetten voor het uitbreiden van de openingstijden van de locatie Hoogezand 

met twee avonden per week én de vrijdagmiddag.  

- De mogelijkheid om documenten thuisbezorgd te krijgen bij sluiting van de locaties in 

Muntendam en Slochteren extra onder de aandacht van inwoners te brengen. 

 

• Dhr. Boersma zegt toe de raad op korte termijn te informeren hoe het college 

daadwerkelijk gaat ingrijpen t.a.v. de overlast en daarbij tegemoet komt aan de 

wensen van de bevolking.  

 

13. Sluiting 

 


