
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 8 juli 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  H.J. Flederus        J. Velthuis (tot de stemronde) 

J. Westerdiep       G.H. Akkerman 

  J. van Duren       H. Loots 

  R. Sinnema        J. Buurke 

SP:  N.R. van der Vlist     VVD:  E.J.K. Offereins 

  K.W. Koning       C.J. H. Ubels 

  M. Feenstra-Jansen      M.E. Bos-Carabain 

  I. Klaassens (tot de stemronde)        

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 

          M. Paapst  

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

        

m.k.a. 

- mw. Bosman (GroenLinks) 

- dhr. Bosscher (GroenLinks) 

- mw. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) 

- dhr. H. Wind (CDA) 

- mw. I. Klaassen (SP) (vanaf de stemronde) 

- dhr. J. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen) (vanaf de stemronde) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2021. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 8 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 met deze ingewijzigd vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Mw. Wilna Mittendorp spreekt in namens alle buurtbewoners van De Weerterij en Plan Traas te 
Siddeburen, over de gang van zaken rondom de bouwplannen De Weerterij Siddeburen. 

 

4.  Vragenuur 

Er zijn hiervoor geen vragen ingediend. 

 

5.  Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 30 juni en 1 juli 2021 

• de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 30 juni en 1 juli 2021 worden 

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) 

2. De lange termijn agenda (bijlage 2) 

3. De toezeggingenlijst (bijlage 3) 

7. Voorjaarsnota 2021 

De Voorjaarsnota heeft twee doelen. Enerzijds wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen over 

het lopende jaar 2021, waarbij we ons baseren op de ontwikkelingen uit de eerste 

kwartaalrapportage over 2021, de meicirculaire 2021 én de (structurele) effecten uit de 

jaarrekening 2020. Naast het verkrijgen van inzicht op de ontwikkelingen over 2021 kijken we 
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ook vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen, die de komende jaren op ons afkomen. De 

Voorjaarsnota gaat daarmee in op zowel 2021 als de begroting 2022 t/m 2025. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Stemverklaringen: 

GemeenteBelangen Midden-Groningen: 

- Stemmen tegen Motie 015 (Menstruatie toegankelijk maken): GBMG vindt dat deze 

motie eigenlijk vanuit het Meedoen Fonds gefinancierd zou moeten worden zodat dit al 

op korte termijn mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Derhalve vindt GBMG dat de 

motie niet ver genoeg gaat. 

- Motie 019 (Huishoudelijke hulp WMO) vindt GBMG niet verstrekkend genoeg, maar is wel 

een duidelijke aanzet. Daarom stemt GBMG voor. 

- Motie 21 (Groenvoorziening): De noodzaak van deze motie is aangetoond. Het is GBMG 

niet gelukt om met ambtelijke afstemming aanvullingen te vinden op het budget vanuit 

de bestemmingsreserves (blz. 196 en 197), maar roept het college op wanneer het 

college ruimte vindt om alvast uitvoering aan de motie te geven.  

 

ChristenUnie: 

- Amendement 02: zijn het niet eens met de constateringen. Maar het geeft het college 

de ruimte om het beleid uit te voeren, ook op het gebied van handhaving van 

recreatiewoningen. En deze formulering biedt het comfort aan de andere partijen om 

hier voor te stemmen. Daarom stemt CU voor.  

- Amendement 03: de wethouder geeft aan dat waar de situatie daarom vraagt er eerst 

gesprekken plaatsvinden en dat is voor de CU voldoende. Amendement is daarmee 

overbodig. Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte is voor de gemeente om te 

handelen als de situatie daar om vraagt.  

 

CDA: 

- Amendement 02 is het CDA voor omdat op deze wijze toch het geld voor de handhaving 

beschikbaar is; 

- Amendement 03: met de uitleg van de wethouder vindt het CDA dit amendement 

overbodig; 

 

D66: 



 

 

Pagina: 5 van 9 

Datum: 13 juli 2021 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

- De beantwoording van de wethouder is dusdanig dat het duidelijk is dat de wethouder 

datgene doet waartoe het amendement oproept, daar houdt D66 de wethouder aan en 

voor D66 is dat op dit moment afdoende.  

 

LPMG: 

- Motie 015 (Menstruatieproducten toegankelijk maken) 

LPMG stemt tegen de motie, maar wil dit wel graag betrekken bij de gesprekken over 

het armoedebeleid. 

 

Motie 015  Menstruatieproducten toegankelijk maken, ingediend door SP en PvdA met de 

volgende strekking: 

• voorafgaande aan behandeling van de begroting 2022 in de raad met een notitie te 
komen over de mogelijkheden voor de gemeente om een voorziening in het leven te 
roepen die vergelijkbaar is met het Rotterdamse initiatief en daarbij aan te geven wat 
hiervan de kosten zijn en hoe deze gedekt zouden kunnen worden, zodat de raad kan 
besluiten over het wel of niet instellen van de voorziening.  

 

Stemming: 18 stemmen voor: PvdA-5, SP-5, CU-4, CDA-3, Fractie Henk Bos -1, en 11 stemmen 

tegen: GBMG-5, VVD-3, D66-2, LPMG-1    aangenomen  

 

Motie 016 Windpark Roode Haan, ingediend door de VVD en LPMG en GemeenteBelangen 

Midden-Groningen met de volgende strekking: 

• Uit te spreken dat het college van Midden-Groningen de komst van windpark 

Roodehaan met alle haar beschikbare middelen zal trachten te voorkomen. 

Over de voortgang van deze inzet de Raad met ingang van september 2021 en daarna 

regelmatig in te lichten.  

 

Stemming: met 10 stemmen (GBMG-5, VVD-3, Fractie Henk Bos-1, LPMG-1)  voor en 19 stemmen 

tegen (PvdA-5, SP-5, CDA-3, CU-4, D66-2) verworpen 

 

Motie 017 Warmtetransitie, ingediend door VVD, GemeenteBelangen en de PvdA met de 

volgende strekking: 

• Vanuit de huidige formatie een meldpunt dan wel helpdesk in te stellen waar recente 

informatie over de beschikbare techniek en kosten van oplossingen voor de 

warmtetransitie voorhanden zijn. 

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/70cb42b6-eac3-ada9-5568-da774af3cfcc/M014._SP_PvdA_Menstruatieproducten_toegankelijk_maken.pdf
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• Dit meldpunt dan wel helpdesk in te zetten voor inwoners, die als gevolg van de 

warmtetransitie en de bouwstijl of leeftijd van hun woning, met onverantwoord hoge 

investeringskosten dreigen te worden geconfronteerd. 

• Gedurende de looptijd van de warmtetransitie actief te communiceren over de 

expertise die bij de gemeente beschikbaar is 

• Steeds samen met inwoners te streven naar een warmtetransitie waarbij de juiste 

oplossingen hand in hand gaan met verantwoorde investeringen zodat iedere inwoner 

dit kan gaan meemaken. 

• Deze bovengenoemde punten onderdeel te laten zijn van het beleidsplan 

Warmtetransitie dat de Raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 

 

Stemming: met 22 stemmen (PvdA-5, GBMG-5, SP-5, VVD-3, D66-2, Fractie Henk Bos-1, LPMG-1) 

voor en 7 stemmen tegen (ChristenUnie-4, CDA-3): aangenomen 

 

Motie 018 Aandacht voor tweedeling, ingediend door SP (dhr. van der Vlist) met de volgende 

strekking: 

• Bij elk raadsvoorstel met een sociaal-maatschappelijke impact komt een paragraaf te 

staan waarin aangegeven wordt wat instemming met het voorstel betekent voor de 

ongelijkheid in de gemeente.  

Stemming:met 7 stemmen voor (SP-5, CDA-1(dhr. F. Bos), Fractie Henk Bos-1) en 22 stemmen 

tegen: PvdA-5, GBMG-5, VVD-3, CU-4, CDA-2, D66-2, LPMG-1) verworpen 
 

Motie 019 Huishoudelijke hulp WMO ingediend door PvdA en CU met de volgende strekking 

• Het kabinet te bewegen de systematiek voor het aanvragen van huishoudelijke hulp in 
de WMO te verbeteren, bijvoorbeeld door het invoeren van een eenvoudige, doch 
effectieve, inkomens-en vermogenstoets; 

• De VNG te verzoeken de druk op de kabinetsformatie op dit onderwerp op te voeren. 

 

Stemming: met algemene stemmen aangenomen 

 

Motie 020: GKB rente ingediend door de PvdA met de volgende strekking 

• Voor in de begroting 2022 een voorstel uit te werken om de rente op alle sociale kredieten 

binnen de gemeente Midden-Groningen beneden de 2% te brengen. 
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Stemming: met 6 stemmen voor (PvdA-5, Fractie Henk Bos-1) en 23 stemmen tegen (GBMG-5, 

SP-5, VVD-3, CU-4, CDA-3, D66-2, LPMG-1): verworpen 

 

Motie 021 Groenvoorziening ingediend door de PvdA en LPMG met de volgende strekking  

• Zo spoedig mogelijk te kijken hoe de achterstanden kunnen worden weggewerkt, zodat 

het voor onze inwoners weer een mooie prachtige gemeente wordt waar het 

groenonderhoud zichtbaar een prioriteit heeft.  

• Te komen met een voorstel in de komende begrotingsvergadering om dit probleem 

structureel op te lossen. 

 

Stemming:met algemene stemmen: aangenomen. 

 

Motie 022 Toeslagenaffaire ingediend door de PvdA met de volgende strekking 

• In navolging van andere gemeenten te onderzoeken of wij de gezinnen inMidden-

Groningen die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen door 

bijvoorbeeld de schulden die hierdoor ontstaan zijn tijdelijk over te nemen totdat er 

een passende oplossing komt vanuit het Rijk; 

• Gezien de urgentie zo snel mogelijk terug te rapporteren aan de raad. 

 

Stemming: met 11 stemmen voor (PvdA-5, CDA-3, D66-2, Fractie Henk Bos-1) en 18 stemmen 

tegen (GBMG-5, SP- 5, VVD-3, CU-4, LPMG-1): verworpen 

 

Amendement 02 Ingediend door GemeenteBelangen Midden-Groningen, met de volgende 

strekking: 

De voorjaarsnota 2021 van de gemeente Midden Groningen vast te stellen zonder oormerking 

van het krediet voor handhaving van € 25.000. 

 

Stemming: met algemene stemmen voor: Aangenomen. 

 

Amendement 03 ingediend door LPMG, met de volgende strekking: 

Stelt voor de voorjaarsnota aan te passen in: 

Na gesprekken met de inwoners/dorpen/wijken over de speelplekken en over de overdracht van 

het beheer en onderhoud starten met de eventuele uitvoering van de werkzaamheden welke in 

de gesprekken besproken en afgesproken zijn. (Blz. 8 Voorjaarsnota) 
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Stemming: met 22 stemmen tegen en 7 voor tegen: verworpen 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

o De voorjaarsnota 2021 van de gemeente Midden-Groningen vast te stellen, 

zonder oormerking van het krediet voor handhaving van € 25.000; 

o De financiële ontwikkelingen over 2021 met begrotingswijziging 2021-016 vast te 

stellen;  

o Een bestemmingsreserve “Wedeka-Westerlee gelden” in te stellen; 

o De (budgettair neutrale) administratief-technische wijzigingen (bijlage 1) 

overeenkomstig de daarin opgenomen begrotingswijziging vast te stellen; 

o Kennis te nemen van de meerjarige ontwikkelingen 2022-2026. 

 

8. Bespreking inzet voor zienswijze Ontwerp Vaststellingsbesluit Groningerveld 2021 – 2022  

 

Bespreking van de inzet voor de zienswijze op hoofdlijnen van het ontwerp-vaststellingsbesluit 

2021-2022 van het Groningerveld. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Conclusie: 

De fracties kunnen zich in zijn algemeenheid vinden in de inzet van het college, maar hebben 

hier en daar nog wat accenten: 

- De ombouw van de grootverbruikers zouden sneller mogen worden omgebouwd; 

- Bij punt 4: modellen: daar is bij een aantal fracties wat scepcis over; 

- Bij punt 6: de vraag aan de wethouder om hier nog even goed naar te kijken, vanuit de 

optiek dat haast minder belangrijk is dan veiligheid; 

- Punt 7 en 8 moeten een zwaarder gewicht krijgen, daar begint het mee. Behalve het 

voorkomen van schade zou het ook moeten gaan over “herstel van vertrouwen en 

vertrouwen op herstel”; 

- Betrekken van inwoners en meer regie geven. 
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9. Vaststellen vergaderrooster 2022  

In principe worden de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad op de 

donderdagavonden gehouden. Voor 2022 is het vergaderschema opgesteld.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

Besluit (met algemene stemmen): 

• tot het vaststellen van het Vergaderschema 2022 

 

10. Toevoegen communicatieadviseur aan de griffie (R) 
Sinds september 2020 is er een communicatieadviseur aangesteld voor en door de raad. De 

afspraak was om na 8 maanden te evalueren of deze functie een toegevoegde waarde heeft 

voor de raad en daaruit conclusies te trekken voor het vervolg. 

Inmiddels is de evaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan stelt de werkgeverscommissie voor om 

deze functie met ingang van 1 september 2021 structureel aan de griffie toe te voegen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (met 23 stemmen voor (PvdA-5, GBMG-4, SP-4, CU-4, CDA-3, D66-2, Fractie Henk Bos-1, 

LPMG) en 4 stemmen tegen (VVD-3, SP-1 (M. Feenstra):  

 

• Met ingang van 1 september 2021 de functie van communicatieadviseur structureel toe 

te voegen aan de griffie voor 0,6 fte;  

• De kosten hiervan voor 2022, met een bedrag van € 18.327.-, te verwerken in de 

begroting 2022; 

• De kosten hiervan voor 2023 en verder, met een jaarlijks bedrag van € 40.000 Euro, te 

verwerken in de begroting 2023 en verder. 

 

11. Sluiting 

 


