
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 30 juni 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  J. van Duren       J. Velthuis  

R. Sinnema       G.H. Akkerman 

          H. Loots 

           J. Buurke 

SP:  N.R. van der Vlist     VVD:   

  K.W. Koning        

  M. Feenstra-Jansen       

   

ChristenUnie: M.T. Metscher      CDA: F.Bos 

  N. Joostens       M. W. van der Meijden  

  R. Folkersma       A.P.A. van der Burg-Versteeg 

  K. Boer          

         D66: Y.P. Lutterop 

GroenLinks: M. A. Bosman       M. Paapst  

A.D. Bosscher   Leefbaar Midden Groningen:   

LPMG:  P.P.A. Nieland-Kampen    

            

Afwezig: 

J. Westerdiep (PvdA) 

E.J.K. Offereins (VVD) 

C.J.H. Ubels (VVD) 

M.E. Bos-Carabain (VVD) 

H. Wind (CDA) 

H.J. Flederus (PvdA) 

F. A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) 

H. Polat (SP) 

I. Klaassens (SP) 
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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 30 juni 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. Vaststelling plannen inwonersinitiatieven Stem van Midden-Groningen  

De raad heeft een pilot uitgevoerd met het digitaal platform Stem van Midden-Groningen, 

waarbij inwoners plannen konden indienen in het kader van het Nationaal Programma 

Groningen. Hieruit zijn 4 projecten geselecteerd. Aan de raad wordt voorgesteld om deze 

projecten te honoreren zodat ze uitgevoerd kunnen worden. 

 

Portefeuillehouder: Erianne van der Burg (als voorzitter raadswerkgroep digitaal 

platform) 

 

De indieners van de projecten presenteren hun plannen: 

 

• Vos en Bos 2.0, Hoogezand-Sappemeer: Pascal van Hoorn en de heer Hendrik de Jonge;  

• Dorpsommetje Westerbroek: Gonda Huitema en Marjolein Westerhof 

• Stap in het verleden, E-step naar je toekomst in Midden-Groningen:  1 indiener: Peter 

Kamminga; 

• Bloemenveld Hooge Horst: Ingrid Sikkens en mw. Jannie Kalma  
 

Besluit: (met algemene stemmen) 

• In te stemmen met het vrijgeven van € 57.900 als voorfinanciering uit het budget NPG 

(5% amendement) 

• In te stemmen met toekenning van de middelen aan de vier projecten die voldoen aan 

de randvoorwaarden: 

o € 5.150 voor Bloemenveld Hooge Horst, Martenshoek 

o € 20.000 voor Vos en Bos 2.0, Hoogezand-Sappemeer 

o € 20.000 voor Stap in het verleden, E-step naar je toekomst in Midden-
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Groningen 

o € 12.750 voor Dorpsommetje Westerbroek onder de voorwaarde, dat er 

toestemming is van de eigenaar van het te verbeteren pad. 

• In te stemmen met de comptabele verwerking in de begroting via een 

begrotingswijziging in september. 

 

4.  Voordracht kandidaat-wethouder door de ChristenUnie 

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. 

Dhr. Metscher van de ChristenUnie voert het woord en geeft een toelichting op de voordracht. 

 

5.  Bekendmaking uitslag geloofsbrieven onderzoek van de kandidaat-wethouder door de 

commissie geloofsbrieven 
De gemeenteraad heeft de taak de ‘geloofsbrieven’ van de wethouders (niet zijnde raadslid) te 

onderzoeken. Hiertoe is een commissie ingesteld bestaande uit drie leden benoemd, mw. Van 

Duren (voorzitter), mw. Bosman en mw. Akkerman,  die de stukken van de kandidaat-wethouder 

onderzoekt en de raad hierover een advies geeft. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

De commissie van geloofsbrievenonderzoek, bijeengekomen op 30 juni 2021, heeft de 
geloofsbrieven in orde bevonden en stelt vast dat kan worden overgegaan tot benoeming. 

 

Conclusie: De raad kan overgaan tot stemming over de benoeming van de kandidaat-wethouder, 

daarvoor moet er gestemd worden met een schriftelijke geheime stemronde. 

 

Vanwege het digitaal vergaderen is er een aangepaste stemprocedure. De raadsleden worden in 

staat gesteld om op donderdag 1 juli hun stem over de beslispunten uit te brengen bij de griffie. 

Na de stemming worden de stemmen geteld waarna de uitkomst bekend wordt gemaakt, dit zal 

zijn in de raadsvergadering op 1 juli 2021. 
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6.  Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 ‘financiën Projectplan KC Kropswolde/Meerwijck 

behorende bij raadsvoorstel 2599  

Om de onderhandelingspositie van de gemeente c.q. het schoolbestuur bij KC 

Kropswolde/Meerwijck niet in gevaar te brengen, is het van belang dat de raad de 

geheimhouding bekrachtigd op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel voorbereidingskrediet 

krediet KC Kropswolde/Meerwijck. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit (met algemene stemmen): 

Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding op 
bijlage 1 ‘financiën Projectplan KC Kropswolde/Meerwijck’ behorende bij raadsvoorstel 2599 op 
basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de in het raadsvoorstel 7417 onder argumenten 
weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 

 

7. Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 ‘financiën Projectplan Rutger Kopland College 

behorende bij raadsvoorstel 94084 

Om de onderhandelingspositie van de gemeente c.q. het schoolbestuur bij Rutger Kopland 

College niet in gevaar te brengen, is het van belang dat de raad de geheimhouding bekrachtigd 

op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel uitvoeringskrediet Rutger Kopland College. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit: (met algemene stemmen, waarbij dhr. Joostens (ChristenUnie) zich van stemmen heeft 
onthouden. 

Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet de door het college opgelegde 

geheimhouding op bijlage 1 ‘financiën Projectplan Rutger Kopland College behorende 

bij raadsvoorstel 94084 op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de in het 

raadsvoorstel 77775 onder argumenten weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 
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8. Sluiting 

 


