
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 29 september 2022 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

 

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

  J. Velthuis       S.E. Brinkkemper 

H. Loots       G. Bruins 

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

E.H. Lenting       M.E. van Dijken 

        

J. Hulzebos     PvdA:   T. van der Veen   

H.H. Loots       H. Flederus 

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 (t/m punt 9) 

H.P. Oest       Dhr. Wind 

        VVD:   H.P. Palland 

ChristenUnie: N. Joostens       M.J. Vulpes  

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

  I.R. Prins-Kruize (vanaf punt 9)     E.D. Smith 

GroenLinks: R.A. Dewnarain        

  A.L. Dwenarain       

BBB-LMG Mw. F. A. Kruzenga         

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

m.k.a.: 

H. Loots (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 

J. Buurke (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 
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I. Prins-Kruize (ChristenUnie) (t/m punt 8) 

M. Min (vanaf punt 10) 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2022. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 29 september 2022 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering met een extra welkom aan de gasten van de raad. De 
voorzitter deelt mee dat dhr. Sylvain Woest gestopt is als plv. commissielid voor de fractie van 
GroenLinks Midden-Groningen ivm zijn verhuizing naar een andere gemeente.  
 

2.  Vaststellen agenda  

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Voorgesteld wordt om deze 

moties als laatste punt op de agenda te plaatsen als punt 12. Verder is er een verzoek ingediend 

tot het houden van een spoeddebat met als onderwerp politieke duiding noodopvang 

asielzoekers. Het voorstel is om dit punt als laatste inhoudelijke agendapunt op de agenda te 

plaatsen na de moties vreemd aan de orde van de dag, als punt 13.  De agenda wordt met deze 

wijzigingen vastgesteld. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich de volgende insprekers gemeld: 

• Dhr. Van der Veen 

• Dhr. Hadders 

Beiden spreken in over de opvang van asielzoekers in Zuidbroek. 

 

4.  Vragenuur 

Er zijn vragen ingediend door GemeenteBelangen over het Internationaal Indoor Concours 

Hippique.  

 

Via de media is vernomen dat de organisatie van het internationaal Indoor Concours Hippique 

niet gelukt is om een andere locatie te vinden nu de gewenste locatie niet beschikbaar is i.v.m. 

de noodopvang asielzoekers. 

Dat dit een enorme impact heeft op de organisatie en de vele vrijwilligers begrijpen wij als 

fractie van Gemeente Belangen. Teleurstelling voor het bestuur, de vele vrijwilligers en niet te 

vergeten de vele liefhebbers van paardensport. 

Tevens lezen we dat de organisatie al kosten heeft gemaakt voor het grootste indoor 

paardenevenement van Noord- Nederland. 

Deze kosten wil de organisatie gaan verhalen bij overheden en hotelketen van der Valk. 
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Dat men de kosten wil verhalen kunnen wij als fractie van gemeente belangen begrijpen, 

echter spreekt de voorzitter van de organisatie; ik citeer, deze kosten wil de organisatie 

verhalen bij hotelketen van der Valk en overheden. 
 

Deelt het college de mening van de fractie van gemeente belangen dat niet de gemeente de 

kosten moet betalen van de organisatie maar dat men andere overheden en hotelketen van der 

Valk daarop moet aanspreken. 

 
Kan het college ook de teleurstelling van het bestuur, vrijwilligers en alle liefhebbers van 

paardensport begrijpen? 

 

De vragen zijn beantwoord door portefeuillehouder Hoogendoorn.  

 

5.  Vaststellen van de verslaglegging van de raadscommissie op 15 september 2022 en de 

besluitenlijst van de raadsvergadering 14 juli 2022 

 

• de verslaglegging van de raadscommissie van 15 september 2022 is ongewijzigd 

vastgesteld; 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering op 14 juli 2022 is 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) 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

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

De raad van de gemeente Midden-Groningen past de vrijstellingsbepaling in de 

legesverordening aan. De vrijstelling gold al voor eigenaren van monumenten en 

karakteristieke panden, maar is nu ook van toepassing op panden in een beschermd 

dorpsgezicht.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• De vrijstellingsbepaling van artikel 4, lid 1 onder i, van de Legesverordening Midden-
Groningen 2022 te wijzigen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 door invoegen 
van het begrip ‘beschermd dorpsgezicht’.  

 

8. Jaarstukken en begroting Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en 

Zuidoost-Groningen (SOZOG) 

De raad wordt voorgesteld de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen en geen 

zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Nieland-Kampen) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2023 van het SOZOG. 

2. De jaarrekening 2021 van het SOZOG voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Agenderingsverzoek D66: 

D66 vraagt om het Afvalbeleid, circulariteit en de Vang-doelstellingen te agenderen. Dit wordt 

voorgelegd aan de agendacommissie. 
 

9. Verzelfstandiging en nieuwbouw kleedaccommodatie HS88 

Voetbalvereniging HS88 maakt gebruik van een kleedaccommodatie op het sportpark de 

Kalkwijck in Hoogezand. Deze kleedaccommodatie is in een zeer slechte staat van onderhoud 

geraakt en onveilig. Vanuit haar rol als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor het 

gebouw en nieuwbouw.  
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(Portefeuillehouder: mw. Hoesen-Spithorst) 

 

Motie 09 Menstruatiemiddelen en toiletten toegankelijker maken bij HS88, ingediend door 

de fractie van de SP en GroenLinks met als strekking: 

Verzoekt het college:  

- HS88 de voorwaarde mee te geven om menstruatiemiddelen beschikbaar te stellen in de 
toiletten;  

- HS88 de voorwaarde mee te geven om een gender neutraal toilet te laten bouwen in 
plaats van twee aparte toiletten.  

 
Stemverklaring D66: 
D66 heeft tegen de motie van SP gestemd. Het is een sympathieke motie, maar vinden dit niet 
haalbaar om dit aan de vereniging op te leggen.  
 
VERWORPEN 
Stemming: met 10 stemmen voor (PvdA-4, SP-3, BBB-LMG-1, GroenLinks-2) en 21 stemmen 
tegen (GBMG-6, BBP-5, CDA-3, VVD-2, CU-3, D66-2) 
 

Amendement 03, ingediend door de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks en D66, 

met de volgende strekking: 

 

Aan het besluit als beslispunt twee op te nemen 

“Aan de voetbalvereniging HS88 een bruidsschat ter hoogte van €170.000,- beschikbaar te 

stellen. Te gebruiken voor cofinanciering en ter dekking van duurzaamheidsinvesteringen.” 

 

“Het bestaande beslispunt twee te wijzigen in beslispunt drie” 
 
VERWORPEN 
Stemming: met 15 stemmen voor (CU-3, PvdA-4, D66-2, GroenLinks-2, BBB-LMG-1, SP-3) en 16 
stemmen tegen (GBMG-6, BBP-5, CDA-3, VVD-2) 
 
Stemverklaring ChristenUnie: 
De ChristenUnie gunt de vereniging een goede accommodatie, zeker gezien de situatie dat ze er 
al zo lang op hebben gewacht. Ze betreuren het dat het amendement niet is gesteund en dat er 
een goede argumentatie ontbreekt. Maar omdat ze het belangrijk vinden voor de vereniging dat 
ze een goede accomodatie krijgen, stemmen ze toch voor het voorstel. 
 

Besluit: met algemene stemmen 
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• Aan de voetbalvereniging HS88 een incidentele investeringsbijdrage/ subsidie ter hoogte 

van €1.010.000,- beschikbaar te stellen. 

• De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Toezegging wethouder Hoesen: 

Wethouder Hoesen zegt toe de raad op de hoogte te houden van het wel/niet slopen van 

kleedkamer 7 en 8 en de eventuele financiele consequenties.  
 

10. Stelpost uitwerking raadswerkprogramma  

Voor de uitwerking van het raadswerkprogramma gedurende 2022 tot en met 2025 wordt de 

raad verzocht jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 500.000. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

Besluit: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen (BBB-LMG) 

 

• Een budget van € 500.000 per jaar gedurende 2022 tot en met 2025 voor de uitwerking 

en uitvoering van het raadswerkprogramma beschikbaar te stellen.  

• De daartoe strekkende begrotingswijziging 2022-108 vast te stellen. 
 

11. Benoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON 2022  

De raad wordt gevraagd 2 nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON te 

benoemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit: per acclamatie 

 

De voorgedragen personen, te weten mevrouw L. Mulder en E.M. Rodenburg, per 1 oktober 2022 

te benoemen tot leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON. 
 

12. Moties vreemd aan de orde van de dag 
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Motie 07 FIXbrigade, ingediend door de fracties van D66, BBB-LMG, BBP, CU, PvdA, GL met als 

strekking:   

Het college op te roepen om: 
 

• Een initiatief voor een FIXbrigade uit te werken naar model van de 

gemeente Amsterdam; 

• Deze dienst zonder kosten beschikbaar te maken voor inwoners met een minimuminkomen; 

• Aansluiting te zoeken bij bestaande trajecten in onze gemeente om een versterkend 
effect te bewerkstelligen; 

• Financiële impact en een voorstel voor dekking uit te werken; 

• Hiermee op zeer korte termijn maar in ieder geval voor de najaarsnota met een 
voorstel te komen om het beleid zo snel mogelijk effect te laten hebben. 

• Hiermee op zeer korte termijn maar in ieder geval voor de najaarsnota met een 
voorstel te komen om het beleid zo snel mogelijk effect te laten hebben. 

 

Kanttekening van de wethouder: 

De wethouder wil graag uitvoering geven aan de feitelijke opdracht van de motie, maar wil zich 
niet op voorhand binden aan de stichting waar de gemeente Amsterdam mee heeft gewerkt. 
Wel wil de wethouder onderzoeken of het mogelijk is om met deze organisatie te werken en 
wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn, de raad onderbouwd hierover informeren.  

 
Stemming: met algemene stemmen aangenomen 

 

Motie 08 Koerswijziging van het Nationaal Programma Groningen, ingediend door alle fracties 

met uitzondering van BBB-LMG met als strekking: 

 

Verzoekt het college: 

• De hierboven beschreven opvatting van de raad kenbaar te maken aan het NPG-bestuur, 

GS, PS van de provincie Groningen en aan de minister/ het kabinet. 

• Bij het Algemeen Bestuur erop aan te dringen om een eventuele koerswijziging op korte 

termijn voor te leggen ter besluitvorming in de raden en Staten, alvorens het Algemeen 

Bestuur van het Nationaal Programma Groningen een besluit neemt. 

• Te onderzoeken in hoeverre deze nieuwe koerswijziging juridisch past binnen de 

gemaakte afspraken in het bestuursovereenkomst. 

Stemming: met algemene stemmen aangenomen 
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13. Spoeddebat: Politieke duiding noodopvang Zuidbroek. 

De fractievoorzitters van de PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks en D66 hebben verzocht om een 

spoeddebat. 

 
Reden van agendering: 
Op donderdag 15 september is de raad vertrouwelijk geïnformeerd over het collegebesluit 
medewerking te verlenen aan de huisvesting van asielzoekers in een noodopvanglocatie. De 
inwoners van een deel van Noordbroek en Zuidbroek zijn hierover geïnformeerd op vrijdag 16 
september. Daarnaast is er op maandag 19 september een tweetal inloopmomenten georganiseerd. 
In diverse publicaties in de media en sociale media is de beeldvorming voor meerdere uitleg vatbaar. 
Dat leidt tot onduidelijkheid over de positie van zowel het college als de gemeenteraad. 
 
Doel: 
Het bevragen van het college over de totstandkoming van haar besluit en de communicatie rondom 
dit besluit. Het voeren van een debat om dit te duiden en het verhelderen van de onduidelijkheden en 
debeeldvorming die door communicatie vanuit raadsfracties is ontstaan door uitingen in de media en 
de inloopavond. 
   

14. Sluiting 

 


