
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 28 januari 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: M.A. Bosman      D66: Y.P. Lutterop   

H. Bos        M. Paapst 

    Leefbaar Midden-Groningen: F.A. Kruzenga 

 

m.k.a. 

J. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 

H. Polat (SP) 

A.D. Bosscher (GroenLinks) 

M. Feenstra-Jansen 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 maart 2021. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  



 

 

Pagina: 3 van 9 

Datum: 29 januari 2021 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 17 december 2020 

1. Opening 

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

aanwezig is.  

 

2.  Vaststellen agenda  

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door de ChristenUnie, PvdA, SP, 

GemeenteBelangen en CDA over de N33. Dit punt wordt als laatste punt voor de besluitvorming 

in de stemronde op de agenda geplaatst. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

3. Diverse benoemingen 

Met het vertrek van dhr. Haze als raadslid voor GemeenteBelangen en dhr. Renkema als raadslid 

voor D66 moet er een aantal functies opnieuw worden ingevuld. 

Daarom hierbij een voorstel om deze functies weer in te vullen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (bij acclamatie): 

 

• Te Benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer M.W. van der 

Meijden; 

• Te Benoemen als lid van de agendacommissie (volgt uit a) de heer M.W. van der 

Meijden; 

• Te benoemen als lid van de agendacommissie mevrouw M.E. Bosman; 

• Te Benoemen als lid van de vertrouwenscommissie de heer M. Ploeger; 

• Te Benoemen als lid van de auditcommissie de heer M. Paapst. 

 

4.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

• De heer Kratsborn heeft aangegeven te willen inspreken over de ingezonden (besloten) 

brief 19 burger inzake verzonden brief Gemeente Groningen over informatiebijeenkomst 

Skaeve Huse Harkstede. Hij krijgt bij het punt ingekomen stukken digitaal het woord. 

 

5.  Vragenuur 

GemeenteBelangen Midden-Groningen en de VVD willen het onderwerp plaatsing van 

windmolens aan de orde stellen, dit naar aanleiding van berichten over mogelijke plaatsing van 
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grote windmolens, hoger dan die bij het windpark nabij Meeden e.o.,  in de driehoek driehoek 

Hellum/ Schildwolde/ Noordbroek. 

 

Vragen: 
1. Is het College op de hoogte van dergelijk initiatief met al dan niet  getekende 

concessies?  Zo ja, wat is het standpunt van het College in dezen?  
2. Het is Uw College bekend dat de Raad unaniem heeft aangegeven dat er geen ruimte 

meer is voor een windpark in de gemeente Midden Groningen?  Een investeerder meent, 
naar wij aannemen op door hun onderzochte mogelijkheden, dat er wel ruimte is voor 
een dergelijk park. Hoe draagt het College uit naar investeerders/ontwikkelaars dat er 
geen ruimte is en heeft het College dit ook gedaan in dit concreet geval? 

3. Hoe denkt het College de door ons geconstateerde onrust bij de bevolking weg te 
nemen? 

 

Reactie College: 

1. Het is bekend bij het college dat dit speelt. Het college vindt het niet handig dat er niet 

is afgetast bij de gemeente of dit plan haalbaar is; 

2. Er is geen contact geweest met de investeerder/ontwikkelaars. Wanneer dit wel het 

geval zou zijn zou de wethouder het standpunt van de raad t.a.v. zonneparken 

meedelen. 

3. Het college is bereid te communiceren dat het bestemmingsplan dergelijke 

ontwikkelingen niet toestaat en dat de gemeente ook niet voornemens is dergelijke 

plannen te ontwikkelen. Als het grote parken betreft zou ook het Provinciaal 

Inpassingsplan of een rijkscoordinatieregeling dergelijke ontwikkelingen mogelijk 

kunnen maken. Het college is daar uiteraard niet blij mee gezien het standpunt van de 

raad. Het college neemt aan dat, wanneer dit zich zou voordoen, de provincie of het 

rijk contact opneemt met het college. Bovendien past dit plan ook niet binnen het 

Provinciaal beleid en ook in de RES is geen rekening gehouden met deze plannen.  

 

 

6.  Vaststellen van de verslaglegging van de raadscommissie 14 januari 2021 en de besluitenlijst 

van de raadsvergadering van 17 december 2020 

• de verslaglegging van de raadscommissie van 14 januari 2021wordt ongewijzigd 

vastgesteld; 
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• de besluitenlijst van de raadsvergadering 17 december 2020 wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

7.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen  

 

De heer Kratsborn spreekt digitaal in over de ingezonden (besloten) brief 19 burger inzake 

verzonden brief Gemeente Groningen over informatiebijeenkomst Skaeve Huse Harkstede en 

doet een beroep op raad en college om zich sterk te maken richting de gemeente Groningen om 

de veiligheid van de kinderen en overige omwonenden te borgen in de plannen. 

 

De ChristenUnie verzoekt om brief nr 4 (Brief inzake indienen plan programma hart voor 

Midden-Groningen) en 8 (Petitie obs de Meent Schildwolde) te agenderen. Dit verzoek wordt 

doorgeleid naar de agendacommissie. 

 

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. 

8. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

A. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening regelt dat inwoners met problematische schulden bij 

gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. 

Het is van belang dat het voor inwoners duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek 

over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt. De 

nieuwe verordening regelt dat de gemeente binnen 8 weken een besluit neemt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 
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besluit: 

 

• De verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast te stellen. 

 

9. Kredietaanvraag versterking Multifunctioneel Centrum de Borgstee  te Harkstede 

In dit voorstel wordt bouwkrediet aangevraagd voor de dekking van de kosten voortkomend uit 

het bouwkundig versterken van MFC de Borgstee. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

besluit: 

 

• Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de versterking, functionele 

verbetering en verduurzaming van MFC de Borgstee te Harkstede. 

• Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet van € 1,17 miljoen voor de 

versterking, verbetering en verduurzaming van het gebouw conform de financiële 

bijlage. 

• De bijbehorende begrotingswijziging (2020-005) conform de financiële bijlage vast te 

stellen.  

 

10. Kredietaanvraag terreininrichting 2e fase Kielzog 

De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en 

bestuurlijke organisatie in Hoogezand. De eerste fase van de uitvoering hiervan is inmiddels 

uitgevoerd. In de tweede fase worden vóór de oplevering van het gebouw twee tuinen 

aangelegd. Nadat het gebouw is opgeleverd wordt het openbaar groen ingericht, wordt het 

parkeerterrein aan de oostkant van het gebouw uitgebreid en worden nieuwe parkeerplaatsen 

aangelegd. Het krediet is bedoeld voor de uitvoering van de hiervoor beschreven werken. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

besluit: 
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• Een krediet van € 903.056, - beschikbaar te stellen voor de terreininrichting van de 

openbare ruimte 2e fase Kielzog; 

• In de dekking van het krediet te voorzien zoals aangegeven onder punt 9 van het 

voorstel; 

• Begrotingswijziging 2021-003 vast te stellen zoals aangegeven onder punt 9 van het 

voorstel. 

 

Toezeggingen: 

 

 

11. Vaststelling lokaal programmaplan “Hart voor Midden-Groningen”,   onderdeel van Nationaal 

Programma Groningen 

Op 28 oktober heeft de raad ingestemd met het voorleggen van het concept lokaal 

programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” aan het bestuur van Nationaal Programma 

Groningen (NPG). Het Dagelijks Bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft op 7 

december 2020, op basis van een positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie, 

ingestemd met het door Midden-Groningen ingediende programmaplan. Tot slot wordt de 

gemeenteraad gevraagd om het lokale NPG Programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” vast 

te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

besluit: met 3 stemmen tegen (GroenLinks-2, Leefbaar MG-1) en 26 stemmen voor (PvdA-5, 

GemeenteBelangen-4, SP-3, VVD-4, ChristenUnie-4, CDA-4, D66-2) 

 

• Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om het lokaal Programmaplan 

van Midden-Groningen “Hart voor Midden-Groningen” goed te keuren; 

• Kennisnemen van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie; 

• Kennis te nemen van de antwoordnota van Midden-Groningen, de aanpassingen in het 

lokaal Programmaplan en het bijgestelde advies van de beoordelingscommissie; 

• Het lokale NPG Programmaplan “Hart voor Midden-Groningen”, zoals bijgevoegd, vast te 

stellen; 
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• Het college op te dragen om in overleg met de raadswerkgroep NPG te komen tot 

afspraken over het vervolgproces (invulling budgetrecht, monitoring, rapportering, 

verantwoording en bijsturing). 

• Het selectiedocument “Naar een goede en afgewogen start” vast te stellen, met in 

achtneming van twee verschuivingen bij de projecten “Moeders van Midden-Groningen” 

en “Ervaringsdeskundigen”. 

 

Moties: AANGENOMEN: 

• Motie (01) van GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 met als strekking: 

Te bevorderen dat de procedure wordt afgeslankt tot een marginale toetsing 

toegespitst op het bevorderen van samenhang tussen gemeentelijke en thematische 

plannen. 

 

Stemming: Met 20 stemmen(GemeenteBelangen-4, SP-3, ChristenUnie-4, CDA-4, 

GroenLinks-3, Leefbaar MG-1) voor en 9 tegen (PvdA-5, VVD-4) 

 

Moties: VERWORPEN: 

• Motie (02) van GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 met als strekking: 

- De verdere uitwerking van de NPG-projecten en de concretisering van de 

bestuurlijke afspraken te integreren in één ook voor burgers begrijpelijke planning. 

- Te bevorderen dat het NPG-bestuur de toetsing aan de voorwaarden die in het 

Programma worden gesteld over de voortgang van de aanpak van de gevolgen van 

de gaswinning alsnog doet plaats vinden. 

 

Stemming: Met 9 stemmen voor (GroenLinks-2, GemeenteBelangen-4, D66-2, Leefbaar 

MG-1) en 20 stemmen tegen (PvdA-5, SP-3, VVD-4, ChristenUnie-4, CDA-4) 

  

12. Vaststellen “Protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers MG 2021” en van 

toepassing verklaren voor de griffie van het “Protocol agressie en geweld gemeente Midden-

Groningen” 

De gemeente Midden-Groningen heeft een pakket maatregelen vastgesteld om de veiligheid van 

de medewerkers en bestuurders werkzaam bij of voor de gemeente Midden-Groningen te 

vergroten. De raad is bevoegd het Protocol met de rollen en stappen bij agressie tegen politieke 

ambtsdragers, zoals de raadsleden, de griffier en de leden van de griffie vast te stellen. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

besluit: 

 

• Het “Protocol Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers gemeente Midden-

Groningen 2021” vast te stellen. 

• Het “Protocol agressie en geweld gemeente Midden-Groningen” van toepassing te 

verklaren op de griffier en de medewerkers van de griffie. 

 

Toezegging: 

De portefeuillehouder zegt toe om tegen het licht te houden of de rol van social media ook in 

het protocol verwerkt moet worden. 
 

13. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Er is een motie (03) vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door de ChristenUnie, SP, 

CDA, GemeenteBelangen en PvdA over de N33 met als strekking: 

 

- Met spoed er bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen vóór de zomer 

2021 voor alternatieve mogelijkheden voor de financiering van het N33 

project te zorgen, zodat het Tracébesluit conform de bestaande planning 

wordt genomen en ook tot daadwerkelijk uitvoering kan worden overgegaan; 

- Deze motie toe te zenden aan de leden van Provinciale Staten met het 

verzoek 

- Er bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen om voor de zomer 2021 aan 

Provinciale Staten alternatieve voorstelten voor de financiering van het 

project voor te leggen; 

 

Stemming: unaniem voor en is daarmee AANGENOMEN. 

 

14. Sluiting 

 


