
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 1 juli 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  H.J. Flederus        G.H. Akkerman 

J. Westerdiep       H. Loots (m.u.v. punt 11) 

  J. van Duren       J. Buurke 

  R. Sinnema         

SP:  N.R. van der Vlist     CDA: F.Bos 

  K.W. Koning       M.W. van der Meijden 

  M. Feenstra-Jansen (m.u.v. punt 11)    A.P.A. van der Burg-Versteeg 

ChristenUnie: M.T. Metscher      D66: Y.P. Lutterop (m.u.v. punt 11)

  N. Joostens       M. Paapst    

  R. Folkersma        

  K. Boer      GroenLinks: M. A. Bosman   

Fractie Henk Bos: H. Bos (m.u.v. punt 11)     A.D. Bosscher 

             

m.k.a. 

E.J.K. Offereins (VVD)  

C.J.H. Ubels (VVD) 

M.E. Bos-Carabain (VVD) 

H. Polat (SP) 

I. Klaassens (SP) 

H. Wind (CDA) 

P.P.A. Nieland-Kampen (LPMG) 

F.A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) 

J. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 

Y.P. Lutterop (D66) vanaf punt 11 

M. Feenstra-Jansen (SP) vanaf punt 11 

H. Loots (GemeenteBelangen Midden-Groningen) vanaf punt 11 
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Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 1 juli 2021 

1. Opening 

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

aanwezig is.  

2.  Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Mw. Van Hogen spreekt in over het ontnemen van het inspreekrecht in de vergadering van 30 

juni. Daarnaast spreekt ze in over de handhaving op bungalowpark de Leine.  

4.  Vragenuur 

GemeenteBelangen Midden-Groningen:  de Corona testlocatie Eurohal in Zuidbroek: 

 

1. Heeft de gemeente een vergunning voor deze locatie afgegeven? Zo ja onder welke 

condities?  

2. Heeft de organisatie een verkeersplan ingediend en zo ja, hoe ziet dit eruit? Zo nee, kan 

de gemeente de organisatie dwingen dit alsnog te doen of om verkeersregelaars in te 

zetten? 

3. Zijn hulpdiensten op de hoogte van hetgeen er op de locatie gebeurt? 

4. Gaat de gemeente haar invloed aanwenden om te zorgen dat er structuur is en dat men 

bijvoorbeeld zorgt voor basisvoorzieningen als toiletten en een waterpunt en een plek 

om te schuilen mocht het weer ineens omslaan? 

5. Is de burgemeester het met onze fractie eens, dat als we draagvlak willen hebben en 

houden, al dit soort basiszaken op orde moet zijn. 

6. Bent u van plan om komend weekend, waarin veel mensen weer op stap willen, hier te 

gaan handhaven (toezien) en eventueel zelf polshoogte te nemen? 

7. Heeft u contact met landelijke coördinatie op dit vlak? 

 

Fractie Henk Bos, de SP en het CDA: de extra gelden ten behoeve van Batch 1588: 

 

1. Het geld is afkomstig van de bestuursovereenkomst die op 6 november is gepubliceerd. 

Daarbij werd nadrukkelijk gesteld dat de 1,5 miljard die ter beschikking werd gesteld, 

extra was. De afgesproken versterking zou gewoon doorgaan. De in de nu voor batch 

1588 beloofde miljoenen betreffen 5 veranderingen die naar onze mening ook bij de al 
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bestaande versterkingsafspraken aan de orde zouden zijn gekomen. Waarom wordt nu 

toch een beroep op deze extra bijdragen gedaan. Is het een sigaar uit eigen doos met 

geld waar de bewoners al recht op hadden? 

2. Hoe ziet het versterkingsproces er nu verder uit?  

3. 2.a.Het is mooi dat de bewoners van 1588 (met name voor sloop/nieuwbouw) na jaren 

van martelende onzekerheden alsnog een beetje perspectief terug krijgen, maar wat 

betekent het voor bewoners in andere regelingen en buitengebied in Overschild? En wat 

betekent het voor de 1000en bewoners in andere dorpen? Wat betekent het 

bijvoorbeeld voor het hardnekkige probleem van de funderingen?  

4. 2.b. In het jaarverslag van de CdK over 2020 lezen wij (blz 127) “We waren van de lente 

tot de late herfst in gesprek over de voorwaarden”. Sinds 6 november wordt er nu 8 

maanden gewerkt aan de concretisering. In al die tijd hebben wij als burgers en 

volksvertegenwoordigers niets gehoord over de voortgang. De BodemBeweging en het 

Gasberaad haakten af en toch ging het bestuurlijk overleg gewoon door. Hoe en 

wanneer worden wij als Gemeenteraad betrokken bij deze kaderstellende uitwerking? 

Immers, wederom de CdK , : “In 2021 moeten de bestuurlijke afspraken uitgroeien tot 

mogelijkheden voor mensen. Om verder te kunnen met hun huis. En met hun leven”. 

5. Het College heeft in het verband van de Regio tot 2 keer toe steun uitgesproken voor de 

Tijdelijke Wet Groningen, terwijl genoemde burger-organisaties en individuele burgers 

hun vrees hebben uitgesproken voor de daaruit voortvloeiende bureaucratisering rond 

NCG, IMG en NPG en voor hun onderlinge samenwerking. Hoe ziet het College haar rol 

en verantwoordelijkheid ten opzichte van burgers die in die bureaucratisering 

mogelijkerwijs de weg niet vinden en/of afgewezen worden? 

6. Hoe moeten wij in dit perspectief de toezegging lezen dat de bouwbudgetten van 

bewoners (voor versterking zowel als sloop/nieuwbouw) aangepast kunnen worden zodat 

teruggebouwd kan worden wat zij hadden. Als College stelt U voor vast  “in de geest 

van de wet” te handelen zo lang die nog niet door de eerste kamer is aangenomen? 

7. Dit is voor bewoners die veelal 10.000en euro’s tekort komen een spannende toezegging 

en het komt dan slecht uit dat de ene deskundige die de gesprekken kan voeren 3 

weken met vakantie is. Kan daar geen mouw aan gepast worden? 

8. Kan en wil het College eventueel voorschotten verlenen? (Gegeven de demissionaire 

status van het Kabinet en de intentie van het Kabinet een tweetal amendementen niet 

uit te voeren kan het aannemen van de TWG zomaar lang duren.) 
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9. Ook het College benadrukt vaak dat communicatie en vertrouwen in het proces zeer 

belangrijk zijn. Het verbaast ons dan ook dat het College een bewonersbijeenkomst nu 

niet nodig vindt. Natuurlijk kunnen wij ons indenken dat dat voor het beperkt aantal 

beschikbare bestuurders en deskundigen veel gevraagd is. Wij gaan er van uit dat het 

College werkt aan het bij de Bestuursovereenkomst aangekondigde 

(Gemeenschappelijke ) Plan van Aanpak Versterking. Is het een idee in een open 

Communicatie-Infrastructuur ook een plaats in te ruimen voor een Raadscommissie en 

een Geschillencommissie? 

 

Toezegging: wethouder van Schie zegt dat er voor 10 juli een raadsbrief naar de raad komt over 

de versterking. Daarnaast wordt de Lokale Aanpak Versterking in september in de raad 

geagendeerd. 

 

GemeenteBelangen Midden-Groningen: Uitspraak Raad van State over Windpark Delfzijl 

Is het college bereid op korte termijn te onderzoeken wat de gevolgen van deze uitspraak zijn 

voor het Windpark N33 en welke mogelijkheden dit arrest biedt de geluidsoverlast inzichtelijk 

te maken en welke mogelijkheden het de gemeente biedt om op te kunnen treden tegen de 

overlast. 

 

Toezegging: 

Binnen twee weken komt het college terug bij de raad n.a.v. de uitspraak van de Raad van 

State t.a.v. Windpark Delfzijl en de gevolgen daarvan. 

 

5.  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni 2021 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering 24 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

6.  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) 
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2. De lange termijn agenda (bijlage 2) 

3. De toezeggingenlijst (bijlage 3) 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

7. Jaarrekening 2020  

Met dit verslag wordt teruggekeken op het jaar 2020 van de gemeente Midden-Groningen. Voor 

de inhoudelijke samenvatting wordt verwezen naar de samenvatting in de jaarrekening zelf. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Stemverklaring GemeenteBelangen Midden-Groningen: 
De fractie stemt in met de vaststelling van de Jaarrekening 2020 met de volgende kanttekening: 
de fractie maakt een voorbehoud voor beslispunt 2, met uitzondering van: 
- de coronagelden 
- het leefbaarheidsfonds (Sociaal, 2H) 
- het revolverend fonds (duurzaamheid & fysiek): transitievisie warmte (L), sanering werf 
Zuidbroek (M), MER-bestemmingsplan buitengebied (O) 
- Griffie (Organisatie en Bestuur) 

Stemverklaring Fractie Henk Bos: 
Fractie Henk Bos stemt in met het vaststellen van de Jaarrekening 2020 met de kanttekening 
dat hij van mening is dat de Jaarrekening verder strekt dan de eigen gemeentelijke financiele 
huishouding en in een bredere context geplaatst moet worden. (relatie tot de regio, Den Haag,  
samenwerkingsverbanden). De burgers moeten vanuit een breder perspectief bediend worden.  

Besluit: (met algemene stemmen) 

1. De Jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de gemeente Midden-Groningen met een 

voordelig resultaat van € 2.430.502 vast te stellen en toe te voegen aan de algemene 

reserve; 

2. In te stemmen met het onttrekken van € 2.313.635 aan de algemene reserve ter 

dekking van de budgetoverhevelingen; 

3. De begroting 2021 overeenkomstig wijziging 2021-013 te wijzigen; 

4. Kennis te nemen van het accountantsrapport behorend bij de jaarstukken 2020; 
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5. Kennis te nemen van de reactie van het college op de bevindingen van de accountant. 

 

Toezeggingen: 

Wethouder Verschuren komt schriftelijk terug op de vraag over de stand van zaken t.a.v. de 

uitvoering van de maatregelen tegen armoedeval. 

 

8. Meerjaren prognoses grondexploitaties 2021  

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) van de gemeente Midden-Groningen is een 

samenvattend document van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waarbij 

sprake is van het exploiteren van grond. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks de 

grondexploitaties te actualiseren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit: (met algemene stemmen) 

• De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021 vast te stellen en daarmee: 

a. De gehanteerde uitgangspunten voor programmering, parameters en rekenrente 

vast te stellen; 

b. De risico-beperkende beheersmaatregelen ten behoeve van de afwijking van de 

richttermijn voor de looptijd van de grondexploitatie Rengerspark vast te 

stellen; 

c. Het afsluiten van de grondexploitatie Korenmolenweg vast te stellen. 

• De bestaande verliesvoorzieningen aan te laten sluiten aan de contante waarde per 1 

januari 2021 en het voordelig effect van per saldo € 293.901 ten gunste te brengen van 

het rekeningresultaat 2020. 

• Voor de grondexploitaties Julianapark, Tolweg en Rengerspark in totaal € 174.500 winst 

te nemen. 

• Het voordelig resultaat voor 2021 van € 192.373 ten gunste te brengen van het 

begrotingssaldo 2021; 

• De begrotingswijziging 2021-012 vast te stellen. 

9. Stemronde                                                                                                                             

De raadsleden brengen hun stem uit over alle beslispunten van de hierboven genoemde 

voordrachten, te weten de Jaarrekening 2020 en de Meerjaren prognoses grondexploitaties 

2021.                                                                                                                               
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10. Afscheid wethouder Boersma  

Er wordt door de raad afscheid genomen van wethouder Boersma, die zijn ontslag heeft 

ingediend wegens zijn aanstaande pensionering. 

 

Hij wordt toegesproken door dhr. Hoogendoorn (de voorzitter van de raad), dhr. Metscher 

(fractievoorzitter ChristenUnie), dhr. van der Meijden (plaatsvervangend voorzitter raad). 

 

Na het in ontvangst nemen van het afscheidscadeau heeft dhr. Boersma het woord tot de raad 

gericht en afscheid genomen.  

 

11. Benoeming en beëdiging wethouder Midden-Groningen  

Wethouder Jan Jakob Boersma heeft zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente 

Midden-Groningen wegens zijn aanstaande pensionering. Daardoor is er een vacature ontstaan 

die moet worden ingevuld. Daarvoor is inmiddels door de fractie van de ChristenUnie een 

kandidaat voorgedragen in de persoon van de heer David de Jong. 

 

Dit leidt tot de volgende beslispunten: 

1. Benoeming beoogd wethouder 

2. Ontheffing woonplaatsvereiste beoogd wethouder 

3. Installatie wethouder de Jong 

1.Benoeming beoogd wethouder 

De raadsleden hebben hun schriftelijke stem uitgebracht. De commissie van stemopneming 

bestaande uit dhr. Hoogendoorn (voorzitter raad), dhr. Van der Meijden (plaatsvervangend 

voorzitter) en mw. Bouwman (griffier) tellen de stemmen. 

 

Uitslag schriftelijke stemming: Er zijn in totaal 22 stemmen uitgebracht (allen geldig) waarvan  

20 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Daarmee wordt het volgende besluit genomen: 

 
Besluit: 

• Dhr. David de Jong te benoemen als wethouder van de gemeente Midden-Groningen 

met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
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2.Ontheffing woonplaatsvereiste 

De wethouderskandidaat heeft een verzoek ingediend om ontheffing, op grond van artikel 36a 

van de Gemeentewet. De kandidaat-wethouder woont in de gemeente Noordenveld. De raad 

wordt gevraagd te besluiten ontheffing aan dhr. David de Jong te verlenen gedurende de 

wettelijk gestelde maximale termijn van één jaar, 

Stemming: (met algemene stemmen) 

 

Besluit: 

• Aan dhr. David de Jong op grond van artikel 36a van de Gemeentewet ontheffing te 

verlenen van het woonplaatsvereiste gedurende de termijn van één jaar met 

onmiddellijke ingang. 

 

Stemverklaring GemeentBelangen Midden-Groningen: 

De hele fractie van GemeenteBelangen heeft geen stem uitgebracht n.a.v. de benoeming van de 

wethouder de Jong. GemeenteBelangen heeft de indruk dat er voldoende kandidaten voor deze 

functie zijn binnen de gemeentegrenzen en de fractie is geen voorstander van kandidaten van 

buitenaf, zeker niet nu er nog maar 1 wethouder uit de eigen gemeente komt. 

GemeenteBelangen vindt dit geen goede zaak en kan zich dan ook niet vinden in de benoeming 

van dhr. De Jong. Dit staat los van de persoon van dhr. De Jong. GemeenteBelangen heeft 

daarom gemeend niet te moeten stemmen. De fractie kan wel instemmen met de ontheffing van 

de woonplaatsvereiste gelet op de korte termijn van deze benoeming, dan kan in alle 

redelijkheid niet verwacht worden dat dhr. De Jong gaat verhuizen. 

 

3.Installatie van wethouder de Jong 

Wethouder de Jong legt op grond van artikel 41a de eed af en is daarmee officieel geïnstalleerd 

als wethouder van de gemeente Midden-Groningen. 

 

12. Sluiting 

 


