
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 14 juli 2022 

 

Voorzitter: A. Hoogendoorn (vanaf beantwoording college agendapunt 9) /H.J. Flederus (t/m eerste termijn 

agendapunt 9) 

Griffier: F.M. Bouwman 

 

Aanwezige raadsleden: 

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

  J. Velthuis       M. Bos-Wu 

J.A. Buurke       G. Bruins (m.u.v. punt 8) 

G.H. Akkerman-Ritsema      M.E. van Dijken 

E.H. Lenting       S.E. Brinkkemper 

J. Hulzebos     PvdA:   T. van der Veen   

C. Velthuis       H.J. Flederus 

H. Loots        A.A.M. Perdon-Pancras 

H.H. Loots        (m.u.v. punt 8) 

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

P. Oest (vanaf punt 9)      Dhr. Wind 

T. Vader (vanaf punt 9)      M.N. Min (t/m punt 8)  

ChristenUnie: N. Joostens     VVD:   H.P. Palland 

  M.T. Metscher       M.J. Vulpes 

  I.R. Prins-Kruize    D66:  Y.P. Lutterop  

GroenLinks: R.A. Dewnarain       E.D. Smith 

  A.L. Dwenarain     BBB-LMG Mw. F. A. Kruzenga 

          

m.k.a.: 

G. Bruins (punt 8) 

J. Westerdiep (PvdA) 

A.A.M. Perdon-Pancras (PvdA) (bij punt 8) 

H.P. Oest (SP) (punt 1 t/m 8)  

T.O. Vader (SP) (punt 1 t/m 8) 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022. 
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De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 14 juli 2022 

1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Voorgesteld wordt om het punt benoeming raadsadviseur A/1e plv griffier te behandelen voor 

het punt ontwerp Vaststellingsbesluit Groningenveld. De agenda is met deze aanpassing 

vastgesteld. 
 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben de volgende insprekers gemeld: 

• Kinderburgemeester Lieke Kruijer wil graag inspreken over het raadsakkoord, zij krijgt 

bij agendapunt 8 het woord. 

• mevrouw Vroom en mevrouw Boerema spreken beiden hierbij in over de situatie met 

kindcentrum de Apenrots. 

 

Toezegging: de wethouder zegt toe om de onderliggende documenten n.a.v. de inspraak van 

mw. Vroom en Boerema vertrouwelijk ter beschikking te stellen aan de raad.  

 

4.  Vragenuur 

Er zijn hiervoor geen vragen ingediend. 

5.  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli 2022 

 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering op 7 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) 
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Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

7.  Jaarrekening 2021 

Met dit verslag wordt teruggekeken op het jaar 2021 van de gemeente Midden-Groningen. Voor 

de inhoudelijke samenvatting wordt verwezen naar de samenvatting in de jaarrekening zelf.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

Besluit:  

Met 21 stemmen voor (GBMG-8, BBP-5, VVD-2, CDA-3, PvdA-3) en 9 stemmen tegen (CU-3, BBB-

LMG-1, SP-1, D66-2, GroenLinks-2) 

 

1. De Jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de gemeente Midden-Groningen met een 

voordelig resultaat van € 8.965.526 vast te stellen en hiervan € 4.802.335 toe te voegen 

aan de Algemene Reserve en € 4.163.191 aan de in te stellen reserve financiële ruimte 

2021: 

2. Instellen van de reserve financiële ruimte 2021 voor de overhevelingsbudgetten; 

3. De begroting 2022 overeenkomstig begrotingswijziging 2022-011 aan te passen; 

4. Kennis te nemen van het accountantsrapport behorend bij de jaarstukken 2021; 

5. Kennis te nemen van de reactie van het College op de bevindingen van de accountant. 

 

8. Vaststelling Raadsakkoord Middenin Midden-Groningen 2022-2026  

De gemeente Midden-Groningen staat voor grote uitdagingen, die vragen om stevige 

oplossingen. Dit is de reden dat de raad na de gemeenteraadsverkiezingen in meerderheid heeft 

besloten om een raadsakkoord op te stellen. In dit raadsakkoord geeft de raad aan met welke 

thema’s ze de komende periode extra op wil inzetten. Het gaat om de thema’s: Jeugdzorg, 

Energietransitie en duurzaamheid, Armoede, Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. 

De raad pakt deze thema’s op samen met de inwoners met als doel om de inwoners nog beter te 

vertegenwoordigen. 

(Portefeuillehouder: de begeleidingscommissie Raadsakkoord) 

 

Kinderburgemeester Lieke Kruijer spreekt namens de Raad van de Toekomst in over het 
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raadsakkoord en geeft de gemeenteraad per thema mee wat voor de Raad van de Toekomst 

belangrijk is. Ook wordt er een filmpje getoond van de Raad van de Toekomst over het 

raadsakkoord. 

 

Mw. Smith geeft namens de begeleidingscommissie Raadsakkoord een toelichting op het 

raadsakkoord.  

 
Amendement 02. Raadswerkprogramma is ingediend door de fracties van de PvdA, D66, 

ChristenUnie, GroenLinks, GemeenteBelangen, VVD, CDA, BBP met de volgende strekking: 

Voorstel is om het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt 

• Toevoegen beslispunt 2: in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 een stelpost van 500.000 

euro per jaar in de begroting op te nemen voor  

- een kwalitatieve start in het betrekken van onze inwoners bij het 

raadswerkprogramma  

- en de uitwerking en uitvoering van het raadswerkprogramma. 

 

Stemming: met algemene stemmen aangenomen 

 

Besluit: met 27 stemmen voor en 1 stem tegen (BBB-LMG): 
1. Het raadsakkoord “Middenin Midden-Groningen 2022 – 2026” vast te stellen en 

vervolgens in het najaar van 2022 verder uit te werken in een raadswerkprogramma; 

2. In de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 een stelpost van 500.000 euro per jaar in de 

begroting op te nemen voor  

- een kwalitatieve start in het betrekken van onze inwoners bij het 

raadswerkprogramma  

- en de uitwerking en uitvoering van het raadswerkprogramma. 

 

9. Voorjaarsnota 2022 

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

het lopende jaar 2022, waarbij we ons baseren op de ontwikkelingen uit de eerste 

kwartaalrapportage over 2022, de meicirculaire 2022 én de (structurele) effecten uit de 

jaarrekening 2021. Naast het verkrijgen van inzicht op de ontwikkelingen over 2022 kijken we 

ook vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen, die de komende jaren op ons afkomen. De 

Voorjaarsnota gaat daarmee in op zowel 2022 als de begroting 2023 t/m 2026. 
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(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

Motie 06 Eerst brood – daarna taal en rekenen ingediend door de PvdA, D66, GroenLinks en BBB-

LMG en heeft de volgende strekking: 

Verzoekt het college: 

- Te onderzoeken, in overleg met alle basisscholen, of binnen onze gemeente deze 

problematiek van kinderen die zonder ontbijt naar school gaan ook speelt; 

- Hierover voor eind 2022 te rapporteren aan de raad. 

Motie is ingetrokken onder de toezegging dat het college dit onderzoekt. 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

1. De Voorjaarsnota 2022 van de gemeente Midden-Groningen vast te stellen; 

2. Een aanvullend investeringskrediet van € 64.000 voor het project Eendrachtsbrug 

beschikbaar te stellen; 

3. Een aanvullend investeringskrediet van € 50.000 voor het project Middelste Klap 

beschikbaar te stellen; 

4. Een aanvullend investeringskrediet van € 450.000 voor het project Brengpunt Vosholen 

beschikbaar te stellen; 

5. De financiële ontwikkelingen over 2022 met begrotingswijziging 2022-017 vast te 

stellen; 

6. De administratief-technische wijzigingen overeenkomstig met de daarvoor opgenomen 

begrotingswijziging 2022-015 vast te stellen; 

7. Kennis te nemen van de meerjarige ontwikkelingen 2023-2026. 
 

Toezeggingen: 

- Het college neemt de ingetrokken motie 06 Eerst brood daarna taal en rekenen over en 

voert het onderzoek uit en rapporteert hierover aan de raad; 

- Wethouder Ploeger zegt toe, aangezien de coronamiddelen niet geoormerkt zijn, deze 

middelen in te zetten ter compensatie op de energielasten voor verenigingen en 

zwembaden; 

- Wethouder Nieland zegt een plan van aanpak in het kader van achterstallig onderhoud 

Beheer Openbare Ruimte toe, daarin wordt ook de door de ChristenUnie genoemde 
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bruggen (Koopmansbrug Tjuchem, brug bij het spoordok Slochterhaven, brug over de 

Groene Dijk) meegenomen. Dit wordt in oktober aan de raad voorgelegd; 

- Wethouder Nieland zegt een compleet overzicht van riolen en straten toe in relatie tot 

de problematiek van wateroverlast; 

- Wethouder Hoesen zegt toe bij het maken van een verdiepingsslag van het sportbeleid 

de wijze van benadering van sportverenigingen mee te nemen; 

- Burgemeester Hoogendoorn is bereid om in overleg met Westerkwartier deelname aan 

de R8 (grote gemeenten die zijn ontstaan uit herindelingen met veel kernen, 

stedelijkheid, een groot oppervlak en landelijk gebied) te onderzoeken.  

 

10. Benoeming raadsadviseur A / eerste plaatsvervangend griffier 

De raad wordt voorgesteld mevrouw Goedhart-Otten met ingang van 1 september te benoemen 

als raadsadviseur A, respectievelijk 1e plaatsvervangend griffier voor de raad van Midden-

Groningen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Metscher namens de werkgeverscommissie) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Mevrouw Y. Goedhart-Otten met ingang van 1 september te benoemen als Raadsadviseur A  

respectievelijk 1e plaatsvervangend griffier (0,89 fte) voor de raad van Midden-Groningen en 

haar arbeidsovereenkomst hierop aan te passen. 
 

11, Ontwerp vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023  

Op vrijdag 24 juni is het ontwerp vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 door de 

staatssecretaris gepubliceerd. Op dit ontwerp vaststellingsbesluit kunnen belanghebbenden tot 

en met 5 augustus een zienswijze indienen. Er is inmiddels een concept zienswijze opgesteld 

vanuit de verschillende betrokken regionale overheden (gemeenten, provincie, waterschappen 

en veiligheidsregio). Deze concept zienswijze wordt 26 juli in het college vastgesteld. De input 

van de raad kan door het college worden meegenomen in haar besluitvorming. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger)  

 

Conclusie: 
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- BBB-LMG: 0-gaswinning tot de eisen zijn ingewilligd; gaan wel mee met de zienswijze, 

maar dient zelf ook een zienswijze in en gaat in beroep; 

- D66: ondersteunt de zienswijze. Pleit voor opname van de boeteclausule; de enige 

manier om de zorg en veiligheid van inwoners te garanderen; 

- VVD: staat achter de zienswijze; de lasten wegen zwaarder dan de lusten; 

- CDA: staat achter de zienswijze; 

- BBP: gaat mee in de zienswijze; dit dossier doet geen goed aan het terugwinnen van het 

vertrouwen van de inwoners; het lijkt er op dat alles wat de gemeenteraad aandraagt 

door het Rijk terzijde wordt gelegd, dit lijkt zinloos; misschien is het beter om een 

andere weg te kiezen? Die van de rechten van de mens?   

- GBMG: staat achter de zienswijze; het vertrouwen van de mensen in dit dossier is allang 

verloren; GBMG blijft nee zeggen tegen gaswinning, maar is ongerust hoe daar in de rest 

van het land op wordt gereageerd. Veiligheid voorop en versterken. Neem daarin ook de 

funderingsproblematiek mee. Aandacht voor het verlies van het vertrouwen van de 

inwoners in de overheid.  

- De overige partijen hebben geen aanvullende opmerkingen geplaatst en scharen zich 

achter de zienswijze. 
 

12. Sluiting 

 


