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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 maart 2022
De raad van de gemeente Midden-Groningen
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1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Dhr. Koopman en dhr. Henrotte hebben zich gemeld als inspreker voor agendapunt 7 over het
onderwerp ‘Lokaal plan van Aanpak versterking in combinatie met (overkoepelend) Meer Jaren
Plan Versterking’.
Zij krijgen bij dat agendapunt digitaal het woord.
Vanwege deze insprekers wordt punt 7 naar voren gehaald en als 1e inhoudelijke punt besproken.

4.

Vaststelling besloten verslaglegging van de extra ingelaste besloten raadscommissie op 20
januari 2022
De raadscommissie stelt het verslag ongewijzigd vast.

5.

Initiatiefvoorstel Lokaal plan van Aanpak versterking in combinatie met (overkoepelend) Meer
Jaren Plan Versterking
Dit agendapunt is op verzoek van Fractie Henk Bos en GemeenteBelangen Midden-Groningen
geagendeerd.
(Portefeuillehouder: dhr. Bos van de Fractie Henk Bos)
Dhr. Koopman en dhr. Henrotte spreken digitaal in over dit agendapunt.
De raad wordt voorgesteld:
De aanpak van de gevolgen van de gaswinning voor Midden-Groningen vanuit het
burgerperspectief op te pakken, middels de uitvoering van A (Rekenbedragen) tot en met I
(democratisering), zoals gesteld op pagina 5, 6 en 7.
Conclusie:
Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 3 maart 2022.

6.
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Bestemmingsplan Tolweg Fase 2
Onderhavig bestemmingsplan betreft het tweede deel van fase 2 van het plangebied Tolweg,
gelegen aan de zuidwestzijde van de kern Muntendam. Het plangebied maakt onderdeel uit van
de uitbreidingslocatie Tolweg. Dit deel krijgt met dit bestemmingsplan een woonbestemming.
(Portefeuillehouder: dhr. De Jong)
De raad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan Muntendam, Tolweg Fase 2, met planidentificatienummer
NL.IMRO.1952.bpmtdtolwegfase2-va01, vast te stellen;
2. Het inpassingsplan beeldkwaliteitsplan Tolweg Muntendam, opgenomen als bijlage bij dit
plan, vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan
betrekking heeft.
Conclusie:
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 3 maart 2022.

7.

Vervolg op vlekkenplan centrum Muntendam
De gemeente wil het centrumgebied Muntendam een nieuwe toekomst geven. Daarvoor is een
vlekkenplan gemaakt en deze moet, rekening houdend met de zorgen, vragen en opmerkingen
van de inwoners van Muntendam, verder worden uitgewerkt. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd én een richtinggevende uitspraak te doen over het vlekkenplan én geld beschikbaar te
stellen voor verdere uitwerking en planvorming van het vlekkenplan, alsook een begin van
uitvoering.
(Portefeuillehouder: mw. Van Schie en dhr. Drenth)
De raad wordt voorgesteld:
•
•

De uitgangspunten van het vlekkenplan voor het centrum van Muntendam te
onderschrijven;
Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 200.000
voor verdere uitwerking en planontwikkeling van vlekkenplan centrum Muntendam;

•

•

•
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De bereidheid uit te spreken om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het
ontwerpen van een MFA als de projectdefinitie voor een MFA ten behoeve van de
huisvesting van CBS De Parel, OBS De Menterhorn, kinderopvang en een nieuw dorpshuis,
beschikbaar is en de instemming heeft van betrokken partijen;
Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 100.000 voor
sloop van de dependance en de voormalige jeugdsoos, alsook voor tijdelijke huisvesting en
de verhuizing van gebruikers en huurders van het gebouwenensemble dorpshuis en MACgebouwen;
De bijbehorende begrotingswijziging 2022-009 vast te stellen.

Conclusie:
Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 3 maart 2022.
Toezeggingen:
• De wethouder zegt toe dat het oude centrumplan Muntendam voor de raad bij de
vergaderstukken komt.
• De wethouder zegt toe dat de raad schriftelijk antwoord krijgt op de vraag naar het
aantal m2 natte ruimte.
• De wethouder zegt toe dat er voor de raad een indicatie komt van het tijdspad en de
doorlooptijd van het traject.
• De wethouder zegt toe dat er een opzet van het communicatieplan met de raad gedeeld
zal worden.
• De wethouder zegt toe dat er schriftelijk duidelijkheid gegeven wordt over de
dependance.
8.

Jacobskruiskruid
Dit agendapunt is op verzoek van de VVD geagendeerd.
(Portefeuillehouder: dhr. De Jong)
Conclusie:
Dit punt gaat niet door naar de raad en is hiermee voldoende besproken.
Toezegging:

•

9.

Sluiting
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De wethouder zegt toe zijn uiterste best te gaan doen om voor de bloei de meest
kwetsbare gebieden te laten maaien en adequaat te reageren op klachten.

