
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 25 november 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  H. Flederus       J. Velthuis  

J. van Duren       G.H. Akkerman 

          H. Loots 

          J. Buurke 

SP:  K.W. Koning      VVD:  E.J.K. Offereins  

  H. Polat       C.J. H. Ubels  

  I. Klaassens         M.E. Bos-Carabain  

  M. Feenstra-Jansen   

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

  N. Joostens       M. W. van der Meijden 

  K. Boer        H. Wind  

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

         D66: Y.P. Lutterop  

          M. Paapst 

GroenLinks: M. A. Bosman       M. Paapst  

A.D. Bosscher   Leefbaar Midden Groningen:    

LPMG:  P.P.A. Nieland-Kampen       Fractie Henk Bos:  

 

m.k.a. 

R. Sinnema (PvdA) 

J. Westerdiep (PvdA) 

F. A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) 

H. Bos (Fractie Henk Bos) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 december 2021. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 25 november 2021 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering in de raadzaal om 19.30 uur en stelt vast dat het 

quorum aanwezig is.  

 

2.  Vaststellen agenda  

Er is een extra agendapunt aan deze vergadering toegevoegd, te weten een motie vreemd aan 

de orde van de dag met als onderwerp “Adoptie namen Nationaal Holocaust Namenmonument”. 

Dit punt wordt als laatste inhoudelijke punt op de agenda geplaatst, voor de benoeming van het 

plv. commissielid. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

 

Dhr. Metscher verzoekt namens de ChristenUnie om agendapunt 9 Huisvesting Bedrijf voor 

Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) door te schuiven naar de eerstvolgende 

raadsvergadering van 23 december 2021. De raad gaat hiermee akkoord. 

 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

- Dhr. de Bey spreekt digitaal in n.a.v. ingekomen stuk nr. 4 (brief de Leine 

onduidelijkheid handhaven bewoning recreatiewoningen) 

- dhr. Stalman spreekt digitaal in over de situatie tussen de bewoners rond De Leine en 

Meerwijk 

 

4.  Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend.  

 

5.  Vaststellen van de verslagleggingen raadscommissies 11 en 18 november en de besluitenlijst 

van de raadsvergadering van 4 november 2021 

 

• De verslagleggingen van de raadscommissies van 11 en 18 november worden 

ongewijzigd vastgesteld; 

• De besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 november 2021 wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 
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Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen.  

 

Mw. Nieland vraagt naar de afhandeling van brief 2, 4 en 6. De voorzitter geeft aan dat de 

brieven aan de raad gericht zijn en het aan de raad is hoe op deze brieven te reageren. 

 

Dhr. De Bey heeft n.a.v. brief nr 4 ingesproken, zie agendapunt 3. 

 

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. 

Toezegging:  
Burgemeester Hoogendoorn zegt toe dat de rapportage van CMO STAMM met de samenleving 
wordt gedeeld, waarbij ook wordt aangegeven wat succesievelijk met de uitkomsten wordt 
gedaan. Dit zal zo mogelijk nog voor de kerst gebeuren.  

 

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

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

A. Uitvoering Wet Inburgering  

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering waarbij gemeenten de regie krijgen over de 

uitvoering van de nieuwe wet. Zij krijgen de taak om inburgeraars te ondersteunen tijdens hun 

inburgering en te zorgen voor een passend aanbod. De uitvoering van de nieuwe taken vindt 

plaats binnen het budget dat het rijk verstrekt. De raad wordt gevraagd om dit budget 

beschikbaar te stellen. De raad wordt tevens gevraagd om een aangepaste 

Afstemmingsverordening voor de Participatiewet, IOAW (Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) vast te stellen. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de Nota Uitvoering Inburgering. 

• De integratie-uitkering Inburgering voor de uitvoering van de Wet Inburgering en 

de ondersteuning van de ‘Ondertussengroep’ beschikbaar te stellen. 

• De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-

Groningen 2022 vast te stellen. 

• De budgettaire consequenties bij de bijstelling van de begroting in december te 

verwerken. 

• De bijbehorende begrotingswijziging (2021-0021) conform de financiële 

paragraaf vast te stellen.  

 

B. Jaarverslagen 2020 Scholengroep OPRON en Stichting Ultiem onderwijs 

De raad heeft een toezichtrol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. Vanuit die 

verantwoordelijkheid heeft de raad kennisgenomen van de jaarverslagen openbaar primair 

onderwijs over 2020. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de jaarverslag 2020 van Scholengroep OPRON en Stichting Ultiem 

onderwijs.  

• Voor beide jaarverslagen geen zienswijze in te dienen. 

 

C. Gezondheidsbeleid 2021-2025 

De gemeenteraad besluit over het vaststellen van de beleidsnotitie Gezondheid 2021 – 2025. 

Hierin worden de kaders en doelstellingen omschreven die vanaf de datum van vaststelling voor 

Midden-Groningen gelden. Bij het schrijven van de notitie is er gedurende het hele proces met 

belanghebbenden over de inhoud afgestemd. 
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(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• De beleidsnotitie Gezondheid Midden-Groningen 2021 – 2025 vast te stellen. 

 

D. Vaststellen Lokaal Preventieakkoord Midden-Groningen 

Samen met inwoners van de gemeente en lokale partijen worden de komende jaren binnen het 

Lokaal Preventieakkoord aanvullende afspraken op ons reguliere gezondheidsbeleid gemaakt om 

problematisch alcohol- en middelen gebruik, roken en overgewicht in onze gemeente terug te 

dringen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Het Lokaal Preventieakkoord Midden-Groningen vast te stellen. 

• Het uitvoeringsbudget van €40.000 per jaar, voor de periode 2022 en 2023, beschikbaar 

te stellen voor implementatie van het Lokaal Preventieakkoord. 
 

8. Vaststellen Transitievisie Warmte 

De gemeente Midden-Groningen heeft een Transitievisie Warmte opgesteld. In deze visie 

worden de eerste stappen beschreven op weg naar een aardgasvrij gebouwde omgeving in 2050. 

Nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld zal met meer concrete planuitwerking op 

wijkniveau worden gestart.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

Motie 35: Meer inzet woningcorporaties met betrekking tot de energietransitie 

(AANGENOMEN) met als strekking: 

 

Verzoekt het college: 

- in gesprekken met de woningcorporaties duidelijkheid te krijgen over de vraag welke 

besparing op het gasverbruik de beoogde maatregelen van de corporaties gaan 

opleveren. 
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- de corporaties te verzoeken plannen te maken en uit te voeren om het gasverbruik in de 

woningen die ze verhuren verder omlaag te brengen. 

de raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de gesprekken met de corporaties over 

bovenstaande. 

 

Stemming: 26 stemmen voor (PvdA-3, GemeenteBelangen-5, SP-5, VVD-3, ChristenUnie-1(Boer), 

CDA-4, GroenLinks-2, D66-2, LPMG-1 en 3 tegen (ChristenUnie: Metscher, Joostens, Folkertsma) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

• De Transitievisie Warmte Midden-Groningen vast te stellen  

 

9. Huisvesting Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) 

De huisvesting van BWRI, uitvoerder van de Participatiewet in Midden-Groningen, voldoet niet. 

Ten eerste is BWRI verdeeld over 3 gebouwen. Dit belemmert de dienstverlening aan onze 

inwoners. Een tweede probleem is dat de 3 gebouwen sterk verouderd zijn. Het college heeft 

Bureau abcnova gevraagd om een aantal huisvestingsmogelijkheden voor BWRI te onderzoeken. 

Uit het onderzoek blijkt dat nieuwbouw het meest passend is voor BWRI. De jaarlijkse 

huisvestingskosten zijn met nieuwbouw lager dan met het renoveren van de 3 huidige panden. 

Het college heeft vervolgens onderzoek gedaan naar een goede locatie voor de nieuwbouw. De 

locatie aan de Molenraai is het meest geschikt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

Dit agendapunt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda afgevoerd en wordt in de 

raadsvergadering op 23 december 2021 behandeld. 
 

10. Verlengen woonplaatsvereiste wethouder Van Schie en wethouder Verschuren (R) 

Voor het wethouderschap geldt als een vereiste dat een wethouder in de gemeente woonachtig 
is. Aan beide wethouders is voor 2021 ontheffing verleend voor deze woonplaatsvereiste voor de 
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duur van 1 jaar. De heer Verschuren en mevrouw Van Schie wonen allebei in Groningen en 
hebben de raad verzocht deze ontheffing met 1 jaar te verlengen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit: met 23 stemmen voor (PvdA-3, SP-5, VVD-3, ChristenUnie-4, CDA-4, GroenLinks-2, D66-

2) en 6 stemmen tegen (GemeenteBelangen-5, LPMG-1) 

 

• Dhr. P.W.G. Verschuren, wonende te Groningen, ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap gedurende de periode van 1 jaar, met ingang van 2 januari 2022. 

• Mw. J.C.M. Van Schie, wonende te Groningen, ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap gedurende de periode van 1 jaar, met ingang van 11 december 2021. 

 

11. Motie vreemd aan de orde van de dag  

Door de fracties van het CDA, VVD, PvdA, D66, de ChristenUnie en de SP is een motie vreemd 

aan de orde van de dag ingediend: 

Motie 034. Adoptie namen Nationaal Holocaust Namenmonument (AANGENOMEN) 

 

met als strekking: 

 

Verzoekt het college: 

• Over te gaan tot de adoptie ten behoeve van het Nationaal Holocaust namenmonument 
van (ten minste) 3 namen; 1 uit elk van de drie voormalige gemeente waar Midden-
Groningen uit ontstaan is 

• Dat deze namen in overleg met de Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen 
gekozen worden 

• De bijbehorende certificaten met uitleg en indien mogelijk biografische informatie, 
alsmede vermelding van, dan wel verwijzing naar de overige Joodse slachtoffers uit 
onze gemeente in samenwerking met de eerdergenoemde Stichting Herdenkingsstenen 
Midden-Groningen en met het gemeentelijk archief, een passende plaats te geven in het 
Huis voor Cultuur en Bestuur. Ook dient hierbij te worden gewezen op de Joodse 
monumenten bij de stations Zuidbroek en Hoogezand die ter nagedachtenis aan de 
deportatie van de Joodse burgers zijn opgericht, alsmede een verwijzing naar de in de 
gemeente aanwezige struikelstenen (Stolpersteine). 

• Via de media en bij de scholen in onze gemeente dit kenbaar te maken en hier aandacht 
voor te vragen 
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Stemming: met algemene stemmen AANGENOMEN 

 

12. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissielid VVD  

Besluit: 

• de heer Palland te benoemen als plv. commissielid voor de fractie van de VVD. 

 

13. Sluiting 

 


