
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 november 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  H. Flederus       J. Velthuis  

J. Westerdiep       H. Loots 

  J. van Duren       J. Buurke 

  R. Sinnema      

SP:  N.R. van der Vlist     VVD: M.E. Bos-Carabain 

  K.W. Koning        E.J.K. Offereins  

  H. Polat       C.J.H. Ubels  

  M. Feenstra-Jansen      

ChristenUnie: M.T. Metscher      CDA: H. Wind  

N. Joostens        A.P.A. van der Burg-Versteeg 

R. Folkersma        F.Bos    

  K. Boer       D66: M. Paapst  

GroenLinks: A.D. Bosscher   Leefbaar Midden Groningen: F.A. Kruzenga   

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

 

m.k.a. 

M. W. van der Meijden (CDA) 

R. Sinnema (PvdA) 

Y.P. Lutterop (D66) 

I. Klaassens  (SP) 

G.H. Akkerman (GemeenteBelangen) 

M.E. Bosman (GroenLinks) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 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 4 november 2021 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering in de raadzaal om 13.30 uur en stelt vast dat het 

quorum aanwezig is. De voorzitter richt namens de raad nog een woord van afscheid aan mw. 

Irene Louwrier als plaatsvervangend commissielid voor de fractie van GroenLinks, zij wordt 

bedankt voor haar inzet en zij krijgt thuis van de raad een bos bloemen bezorgd. 

 

2.  Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4.  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 okober 2021 

• De besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 oktober 2021 wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

5. Financiën Midden Groningen 

Deze stukken zijn in samenhang met elkaar besproken. 

 

A.   Septembercirculaire 

In de septembercirculaire zijn de consequenties van de miljoenennota van het Rijk 

opgenomen. Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor compensatie van de 

kosten in verband met de coronacrisis. De septembercirculaire laat dit jaar een 

voordeel zien. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

a. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de septembercirculaire 2021; 

b. De financiële consequenties voor de jaren 2022 t/m 2025 te betrekken bij de 

behandeling van de begroting 2022; 

c. De financiële consequenties voor 2021 te betrekken bij de behandeling van de 
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najaarsnota 2021. 

d. De begrotingswijzigingen 2021-022 en 2022-001 zoals opgenomen in de financiële 

paragraaf vast te stellen.  

 

B. Najaarsnota 2021 

De begroting 2021 zal op basis van de Najaarsnota eind dit jaar sluiten met een 

voordelig saldo van c.a. € 1,3 miljoen. Voor wordt gesteld dit saldo toe te voegen aan 

de algemene reserve. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit:  met algemene stemmen 

 a. De Najaarsnota 2021 vast te stellen; 

 b. De bijbehorende begrotingswijziging(en) vast te stellen zoals        

         opgenomen in de financiële paragraaf; 

 c. Het negatief saldo van de begrotingswijziging te onttrekken      

      aan de Algemene Reserve. 

 

C. Programmabegroting 2022-2025 Midden-Groningen 

In de begroting 2022 zijn de activiteiten en doelen opgenomen waar de gemeente het 

komende jaar aan gaat werken. Het college beschrijft wat de gemeente gaat doen en 

wat het gaat kosten om alle activiteiten uit te voeren. Met het vaststellen van de 

begroting stelt de gemeenteraad de budgetten voor 2022 beschikbaar.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

De fracties van de SP, PvdA en CDA dienen de volgende motie in: 

Motie 31.   Toegankelijk maken menstruatieproducten met de volgende strekking: 
Verzoekt het college: 

- Mogelijkheid 3 van het memo van 7 september in uitvoering te brengen.  

- De kosten hiervan te dekken uit de vrijval in het maatwerkbudget van het minimafonds. 

 

Stemming:  

AANGENOMEN: met 24 stemmen (PvdA-5, GemeenteBelangen-5, SP-4, CU-4, CDA-3, GroenLinks-

1, D66-1, Leefbaar MG-1)voor en 4 stemmen tegen (VVD-3, LPGMG-1) 
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De fracties van de SP dient de volgende motie in: 

Motie 32. Terugdraaien bezuiniging Meedoenfonds met de volgende strekking: 
Draagt het college op: 

- Het Meedoenfonds te verhogen met 100.000 euro. 

 

Stemming: 

VERWORPEN met 7 stemmen voor (SP-4, GroenLinks-1, Leefbaar MG-1, Fractie Henk Bos-1) en 

21 stemmen tegen (PvdA-5, GemeenteBelangen-5, CU-4, VVD-3, CDA-3) 

 

De fracties van de SP en de PvdA dienen de volgende motie in: 

Motie 33.  ‘Doneren doe je samen’ met de volgende strekking: 

Verzoekt het college: 

• Om de mogelijkheden voor het gebruik van doneerringen binnen de gemeente Midden-
Groningen te onderzoeken en eventueel deze ringen te plaatsen. 

 

INGETROKKEN 

 

De fracties van GroenLinks, GemeenteBelangen en VVD dienen een amendement in: 

Amendement 05. Opbrengsten dwangsommen windpark N33 met als strekking: 

Het raadsbesluit komt dan als volgt te luiden: 

• De begroting 2022 vast te stellen;  

• De kredieten met betrekking tot de investeringen beschikbaar te stellen. Zoals 

opgenomen in het investeringsplan 2022;  

• De geïnde dwangsommen gerelateerd aan de exploitanten van de windparken N33 te 

reserveren voor de leefbaarheid van de dorpen Meeden, Muntendam en Zuidbroek. 

• Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. 

 

Stemming: 

AANGENOMEN (unaniem) 

 

Besluit: inclusief het amendement 

1. De begroting 2022 vast te stellen; 

2. De kredieten met betrekking tot de investeringen    beschikbaar te stellen. Zoals opgenomen 

in het investeringsplan 2022; 
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3. De geïnde dwangsommen gerelateerd aan de exploitanten van de windparken N33 te 

reserveren voor de leefbaarheid van de dorpen Meeden, Muntendam en Zuidbroek. 

 

4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. 

 

Toezeggingen: 

- Wethouder van Schie zegt toe om in de loop van 2022 bij de raad terug te komen met 

informatie over de ontwikkelingen van de huisvesting Biblionet Harkstede en 

Noordbroek. 

- Wethouder Drenth zegt n.a.v. vragen over het inventariseren van verkeersonveilige 

situaties toe bij de raad terug te komen met een Mobiliteitsplan.  

- Wethouder Verschuren zegt toe dat de informatie over de evaluatie van de pilot 

gezinsondersteuning naar de raad komt; 

- Wethouder Verschuren zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de 

ontwikkelingen in het jongerenwerk; 

- Burgemeester Hoogendoorn zegt de raad binnen enkele weken een raadsbrief toe met 

daarin informatie over welke taakonderdelen van de gemeentelijke organisatie zich er 

voor lenen om te onderzoeken of uitbesteding aan de orde zou kunnen zijn. 

 

6. Sluiting 

 


