Motie 028 De Burger centraal
(Scheuren in de huizen mogen niet leiden tot scheuren in de gemeenschap, Susan Top, Volkskrant)

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 september 2021
Inleiding
Bij de behandeling van het Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden Groningen in de
raadscommissie van 9 september j.l. hebben alle fracties hun zorgen uitgesproken over de wijze
waarop de “versterking tot nu toe invulling heeft gekregen”, of beter gezegd geen invulling heeft
gekregen.
Velen voelen zich niet gehoord door de (lokale) overheid, velen voelen zich in de steek gelaten.
Mede als gevolg van een lappendeken van bestuurlijke afspraken en regelingen. En hier zijn wij als
gemeenteraad (mede)verantwoordelijk voor.
Door de Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis is een Sociaal
Manifest opgesteld genaamd: “Een toetssteen om bewoners nu echt centraal te stellen”. Als bijlage
toegevoegd aan deze motie.
Met een 12 tal “mensgerichte punten” geeft men aan hoe de burger (weer) in de gewenste positie
kan worden gebracht. Waarbij het uitgangspunt is:
- Burgers weten zelf heel goed wat er aan de hand is met hun eigendom en wat er moet
gebeuren, denk niet langer vanuit strikte, juridische (aansprakelijkheids)kaders en bedachte
processen.
Overwegende:
-

Dat de huidige wijze van versterking het vertrouwen van inwoners in de (lokale) overheid
ernstig heeft geschaad;
Herstel van vertrouwen de basis moet zijn;
Het gemeentelijke handelen hierop gericht moet zijn;

Stelt vast:
-

Het Sociaal Handvest Groningen daartoe toetsstenen aanreikt.

Stelt voor:
-

De uitgangspunten van het Sociaal Handvest Groningen te gebruiken bij het nader uitwerken
van alle plannen gericht op het herstel van vertrouwen en woningen.

Verzoekt het College (zoveel mogelijk) invulling te geven aan genoemde toetsstenen dan wel
daar waar het noodzakelijk is de huidige wijze van handelen (organisatie e.d.) hiermee in
overeenstemming te brengen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Hoogezand, 30 september 2021
Namens de fracties van:
Gemeentebelangen Midden-Groningen,
Markus Ploeger

Fractie Henk Bos,
Henk Bos

LPMG,
Patricia Nieland
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2021
De raad van de gemeente Midden-Groningen

Mieke Bouwman
Griffier

Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

