
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 9 juni 2022 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

 

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

  M. Ploeger       S.E. Brinkkemper 

J. Velthuis       G. Bruins 

H. Loots       M. Bos-Wu 

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

J.A. Buurke        

J. Hulzebos     PvdA:   T. van der Veen   

E.H. Lenting       H. Flederus 

C. Velthuis (vanaf punt 6)     A.A.M. Perdon  

  H.H. Loots (vanaf punt 6)     J. Westerdiep (t/m punt 4) 

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

T.O. Vader       M.N. Min (vanaf punt 6) 

  H.P. Oest     VVD:   H.P. Palland (vanaf punt 6) 

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. Dwenarain       

BBB-LMG          

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

m.k.a.: 

Dhr. Wind (CDA) 

Mw. F. A. Kruzenga (BBB-LMG) 

Dhr. J. Westerdiep (PvdA) vanaf punt 5. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2022. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 9 juni 2022 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering in de raadzaal om 19.30 uur.  

 

2.  Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Afscheid huidige college 

De raad neemt afscheid van de aftredende wethouders, mw. Van Schie en dhr. De Jong. Van 

dhr. Verschuren heeft de raad vorig week al afscheid genomen. De wethouders worden 

toegesproken door mw. van der Veen namens de PvdA, door dhr. Joostens namens de 

ChristenUnie en door de voorzitter van de raad namens de raad. Zij worden beiden bedankt voor 

hun inzet voor de gemeente Midden-Groningen.  

 

Mw. Van Schie en dhr. De Jong krijgen namens de raad bloemen en een cadeau overhandigd 

door de burgemeester als raadsvoorzitter.  

 

4. Collegeakkoord “Samen aan de slag!” 2022-2026 
De heer Ploeger legt vanuit zijn rol als formateur verantwoording af over het proces en 

resultaat van de coalitie onderhandelingen, met als resultaat het collegeakkoord “Samen aan de 

Slag!”. Vervolgens is er ruimte voor bespreking in de raad. 

 

Dhr. Lanting spreekt in namens de coöperatie Duurzaam Menterwolde U.A. 

Dhr. Pingen spreekt in namens Smit Kwekerijen over hun verduurzamingsplannen, met name de 

energietransitie. 

 

5. A. Opleggen geheimhouding rapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders 

Conform de in het Reglement van Orde voor de raad bepaalde werkwijze is er bij alle 

kandidaat-wethouders een risicoanalyse uitgevoerd door een extern bureau.  

De overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders wordt onder geheimhouding 

gedeeld met de hele raad. Daarom wordt de raad hierbij voorgesteld op deze rapportage 

geheimhouding op te leggen. 

 

Besluit: met algemene stemmen 
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• Geheimhouding op te leggen op de overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-

wethouders op basis van artikel 25 lid 1 Gemeentewet Juncto 10 lid 1d Wob. 

 
B. Benoeming en beëdiging wethouders 

Voorgesteld wordt het aantal te benoemen wethouders voor Midden-Groningen te bepalen op 5 

fte en deze kandidaten te benoemen en vervolgens te beëdigen. 

 

- De commissie geloofsbrieven, bestaande uit dhr. Joostens, mw. van der Veen en dhr. 

Oest heeft de geloofsbrieven van alle kandidaat-wethouders onderzocht en in orde 

bevonden. Ook de ad-hoc commissie integriteit heeft een positief advies afgegeven voor 

alle kandidaten.   
 

Er vindt een schriftelijke stemming plaats over de kandidaat-wethouders. Daarvoor is een 

stemcommissie door de voorzitter ingesteld, bestaande uit: 

- Mw. Prins, mw. Dewnarain, mw. Smith 
 

De stemming is als volgt: 

Er zijn bij alle kandidaten 30 stemmen uitgebracht. 

- Dhr. Ploeger: 20 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 1 ongeldige stem; 

- Mw. Nieland: 20 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 1 ongeldige stem; 

- Mw. Hoesen: 27 stemmen voor, 3 stemmen tegen; 

- Dhr. Drenth: 27 stemmen voor, 3 stemmen tegen; 

- Dhr. Offereins: 30 stemmen voor. 

En daarmee wordt het volgende besloten: 

Besluit: 

De volgende wethouders te benoemen die samen met de burgemeester het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen vormen, alsmede de 

tijdsbestedingsnorm per wethouder vast te stellen: 

- dhr. M. Ploeger (GemeenteBelangen), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 

- mw. P.A. Nieland-Kampen (GemeenteBelangen), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 

- mw. A.G. Hoesen-Spithorst (BBP), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 

- dhr. E. Drenth (CDA), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
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- dhr. E.J.K. Offereins (VVD), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 

 
Om het ambt van wethouder uit te kunnen voeren, leggen de wethouders de eed of belofte af. 

Daarmee zijn zij formeel beëdigd als wethouder van de gemeente Midden-Groningen. 

 

6. Beëdiging nieuwe raadsleden  
Wegens het benoemen van de wethouders zijn er 4 plaatsen in de raad vrijgekomen. Met deze 

voordracht worden deze plaatsen weer ingevuld.  

 

De 4 voorgedragen raadsleden zijn benoemd.  

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit dhr. Joostens, mw. van der Veen en dhr. Oest heeft 

de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden onderzocht en in orde bevonden.  

Om het ambt van raadslid uit te kunnen voeren, leggen de raadsleden de eed of belofte af. 

Daarmee zijn zij formeel beëdigd als raadslid van de gemeente Midden-Groningen. 

 

7. Benoemingen diverse voorzitters en leden agendacommissie 

Er dient een plaatsvervangend voorzitter van de raad te worden benoemd, evenals een 

voorzitter van de auditcommissie, voorzitters van de raadscommissie en leden van de 

agendacommissie. Daarom ligt er een nu een voorstel voor om deze functies in te vullen. 

 

Besluit per acclamatie): 

Over te gaan tot: 

a. Benoeming als plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer H.J. Flederus 

b. Benoeming als voorzitters van de raadscommissie de heer H.J. Flederus, de heer 

Y.P. Lutterop, de heer J.A. Buurke, de heer Dewnarain, mevrouw T. van der Veen 

en mevrouw M.J. Vulpes 

c. Benoeming als voorzitter van de auditcommissie mevrouw A.P.A. van der Burg-

Versteeg 

d. Benoeming als leden van de agendacommissie; de heer H.J. Flederus, de heer Y.P. 

Lutterop, de heer J.A. Buurke en mevrouw A.P.A. van der Burg-Versteeg. 
 

 

8. A. Benoeming leden werkgeverscommissie griffie  
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De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en het griffiepersoneel. Voor de praktische en 

dagelijkse uitvoering van de werkgeverstaak wordt doorgaans gebruik gemaakt van een 

werkgeverscommissie met raadleden die (naast hun politieke rol) namens de gemeenteraad 

belast is met de specifieke werkgeversfunctie. Hierbij worden drie raadsleden voorgedragen 

voor benoeming in de werkgeverscommissie. 

 

Besluit per acclamatie: 

te benoemen als leden van de werkgeverscommissie: 

• Dhr. Metscher 

• Dhr. Wind 

• Mw. Van Dijken.  

 

B. Benoeming leden begeleidingscommissie raadsakkoord 

 

Om het proces van het raadsakkoord goed te begeleiden is er in de raad afgesproken dat 

hiervoor vanuit de raad een begeleidingscommissie wordt ingericht. Deze begeleidingscommissie 

bestaat uit een aantal raadsleden en is apolitiek. Om deze begeleidingsgroep meer status te 

geven dan een willekeurige werkgroep, wordt voorgesteld om deze overeenkomstig artikel 83 en 

84 van de Gemeentewet als een commissie in te stellen.                                                                                               

Besluit per acclamatie: 

te benoemen als leden van de begeleidingscommissie raadsakkoord: 

• Dhr. Dewnarain 

• Dhr. Velthuis 

• Dhr. Wind 

• Mw. Vulpes 

• Mw. Smith 

• Mw. Van der Veen 

• Mw. Bos 

• Mw. Lesman.  

 

9. Bekrachtigen geheimhouding Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 
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Het opleggen van geheimhouding is een bevoegdheid van het College. Het is de bevoegdheid van 

de raad om te beoordelen of deze geheimhouding in stand dient te blijven. Deze bekrachtiging 

is geregeld in artikel 25 lid 3 Gemeentewet. 

 

(Portefeuillehouder: Erik Drenth) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

1. De door het college opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid 

Gemeentewet ten aanzien van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2022 te bekrachtigen 

op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet, voor een periode van tien jaar. 

 
 

10. Sluiting 

 


