
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 1 december 2022 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

 

Gemeentebelangen Midden-Groningen:    BBP MG: K.K.T. Hoving 

          S.E. Brinkkemper 

H. Loots       G. Bruins 

G.H. Akkerman-Ritsema      M. Bos-Wu 

E.H. Lenting       M.E. van Dijken     

 J. Buurke 

dhr. J. Hulzebos    PvdA:   T. van der Veen   

H.H. Loots        

C. Velthuis        J. Westerdiep 

        A.A.M. Perdon 

SP:  J. Lesman-Veenstra     CDA:  A.P.A. van der Burg-Versteeg 

T.O. Vader       M.N. Min  

H.P. Oest       H. Wind 

        VVD:   H.P. Palland (punt 10) 

ChristenUnie: N. Joostens       M.J. Vulpes  

  M.T. Metscher     D66:  Y.P. Lutterop   

  I.R. Prins-Kruize       E.D. Smith 

GroenLinks: R.A. Dewnarain        

  A.L. Dewnarain       

BBB-LMG F.A. Kruzenga         

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

m.k.a.: 

J. Velthuis (GemeenteBelangen MG) 

G.H. Akkerman (GemeenteBelangen MG) 
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H.J. Flederus (PvdA) 

H.P. Palland (VVD) (punt 1 t/m 9) 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2022. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 1 december 2022 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering.  
 

2.  Vaststellen agenda  

De fractie van BBB-LMG heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over  

over het hijsen van de zogenaamde “Global Goals-vlag” door onze gemeente. Er is een motie 

vreemd aan de orde van de dag ingediend door de SP en D66 over het ondersteunen van de 

armoederegisseur. 

Deze moties vreemd aan de orde van de dag zijn als laatste inhoudelijke punt op de agenda 

geplaatst. 
 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

De volgende mensen hebben ingesproken: 

• Dhr. Plenter over het gebiedsfonds N33. 

• Dhr. Huiting namens de Computerbank over het op maat inzetten van het 

Meedoenfonds. De inhoud van zijn bijdrage wordt meegenomen in het 

raadswerkprogramma bij het thema Armoede. 
 

4.  Vragenuur 

Er zijn hiervoor geen vragen ingediend. 

5.  Vaststellen van de verslagleggingen van de raadscommissies op 17 en 24 november 2022 en 

de besluitenlijst van de raadsvergadering 10 november 2022 

 

• de verslagleggingen van de raadscommissies van 17 en 24 november 2022 zijn 

ongewijzigd vastgesteld; 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering op 10 november 2022 is ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen.  

 

Besluit (met algemene stemmen): 
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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) 

 

Dhr. Wind (CDA) stelt de volgende vragen n.a.v. Ingekomen stuk nr 3 Brief Thomashuis 

Muntendam: 

• Herkent het College het beeld van willekeur van het toekennen van de 
energietoeslag aan bewoners van het Thomashuis in Muntendam? 

• Op basis van welke regelgeving wordt de energietoeslag toegekend? 

• Indien er toewijzingen en afwijzingen zijn op het betreffende Thomashuis 
Muntendam, is het college dan bereid deze verschillen op te heffen? 

 

Het college heeft contact gehad met de aanvragers. Er is geen sprake van willekeur, maar wel 

van regelgeving die gevolgd moet worden. Er was 1 aanvraag afgewezen, maar dit is alsnog 

toegekend en verder zijn alle aanvragen zijn gehonoreerd. 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

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

A. Actualisering lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG) 

Het Nationaal Programma Groningen biedt Midden-Groningen de kans om te investeren 

in onze jeugd, in mensen en plekken of gebieden, die dit het hardst nodig hebben. 

Hiervoor is in 2020 samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

het programmaplan ´Hart voor Midden-Groningen´ gemaakt. Inmiddels zijn er 21 

projecten vanuit dit plan gestart. Naar aanleiding van regionale ontwikkelingen en 

veranderingen binnen de geplande projecten, is het programmaplan geactualiseerd en 

wordt een volgorde voor nieuw aan te vragen projecten voorgesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 
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Besluit met 23 stemmen voor PvdA-5, SP-3, CDA-3, CU-3, VVD-1, GBMG-6, D66-2) en 6 stemmen 

tegen (BBP-5 en BBB-LMG-1): 

• De actualisatie en prioritering van het lokaal programmaplan NPG 'Hart voor Midden-

Groningen' vast te stellen.  

• Het college op te dragen om het geactualiseerde programmaplan Hart voor Midden-

Groningen in overleg met de raadswerkgroep vorm te geven en uit te voeren. 

• Het geactualiseerde programmaplan ter kennisgeving toe te sturen aan het bestuur van 

het NPG.  

 
B. Beleidsplan kredietbank Midden-Groningen 

De kredietbank Midden-Groningen voert de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. 
Deze wet geeft aan dat er iedere 4 jaar een beleidsplan moet worden opgesteld. In dit 
plan, met als titel “samen zorgen voor rust in je geldzaken” staat hoe de kredietbank 
mensen met geldzorgen de komende jaren wil helpen. De gemeenteraad moet dit plan 
vaststellen.   

 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Het beleidsplan Kredietbank Midden-Groningen 'Samen zorgen voor rust in geldzaken' 

2022 –2026 vast te stellen. 

 

C. Aanpassing re-integratieverordening Participatiewet 

De raad stelt budget beschikbaar voor beschutte werkplekken. Beschut werken is een 

betaalde baan in een aangepaste omgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Voordat we de plekken daadwerkelijk kunnen invullen, moet de re-

integratieverordening Participatiewet worden aangepast.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Offereins) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• De wijziging van de ‘Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Midden-

Groningen 2020’ vast te stellen. 
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8. Nota reserves en voorzieningen 

De geactualiseerde ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2022 gemeente Midden-Groningen’ vormt 

het beleidskader over hoe we omgaan met reserves en voorzieningen in de periode 2022 tot 

2026. De nota geeft een overzicht van de aanwezige reserves en voorzieningen en deze zijn 

herijkt aan de hand van het opgestelde beleid.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

De fracties van de PvdA, de SP, GemeenteBelangen, de ChristenUnie, D66 en GroenLinks dienen 

een amendement in, A09. Reserve leefbaarheidsgelden met de volgende strekking:  

Daarom voor de toevoeging aan de Algemene Reserve (punt 2) te wijzigen en een besluitpunt 

(punt 5) toe te voegen aan de besluiten in het raadsvoorstel.  

De besluitpunten worden daarmee als volgt: 

1. De nota ‘Reserves & Voorzieningen 2022 gemeente Midden-Groningen’ vast te stellen. 

2. De begroting 2022 overeenkomstig begrotingswijziging 2022-018 aan te passen en € 

187.969 (€ 675.301 -/- € 487.332) toe te voegen aan de Algemene Reserve; 

3. In te stemmen met de naamswijziging van de reserve ‘Grootschalige projecten’ naar 

‘Hart van Muntendam’. 

4. In te stemmen met de naamswijziging van de reserve ‘Revolverend fonds ‘naar ‘Reserve 

duurzaamheidsinvesteringen ‘. 

5. Het saldo van de reserve ‘Leefbaarheidsgelden (krimpgelden)’ van € 487.332) toe te 

voegen aan de reserve ‘Hart van Muntendam’.  

 

Stemming amendement: met algemene stemmen aangenomen. 

 

Besluit: met algemene stemmen 

1. De nota ‘Reserves & Voorzieningen 2022 gemeente Midden-Groningen’ vast te stellen. 

2. De begroting 2022 overeenkomstig begrotingswijziging 2022-018 aan te passen en € 

675.301 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 

3. In te stemmen met de naamswijziging van de reserve ‘Grootschalige projecten’ naar 

‘Hart van Muntendam’.  

4. In te stemmen met de naamswijziging van de reserve ‘Revolverend fonds‘ naar ‘Reserve 

duurzaamheidsinvesteringen‘. 
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9. Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties Vosholen deelplan 2  

De raad wordt verzocht de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Op grond van artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet van de door het college opgelegde 

geheimhouding op bijlage 2 behorende bij raadsvoorstel 985429 grondexploitatie Vosholen 

fase 2 deelplan 2 op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de onder argumenten 

weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 
 

10. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door BBB-LMG, over het hijsen van de 

zogenaamde “Global Goals-vlag” door onze gemeente, motie 23, met de volgende strekking: 

Verzoekt het college: 
Deze vlag voorlopig niet meer te hijsen namens de gemeente en/of het openbaar bestuur en 
het exemplaar dat in ons bezit is, terug te sturen naar de VNG, die deze vlaggen verstrekt. 

 

Stemming: VERWORPEN met 1 stem (BBB-LMG) voor en 28 stemmen tegen  

 

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de SP en D66 over het 

ondersteunen van de armoederegisseur, motie 24, met de volgende strekking: 

 

Verzoekt het College: 

- Om de functie van armoederegisseur op zo kort mogelijke termijn weer te herstellen 

- Ons op de hoogte te houden van de voortgang. 

Stemming: VERWORPEN met 13 stemmen voor (SP-3, PvdA-3, CU-3, GroenLinks-2, CU-3, 

GroenLinks-2, D66-2) en 17 stemmen tegen (GBMG-6, BBP-5, CDA-3, VVD-2, BBB-LMG-1) 

 
 

11. Sluiting 

 


