
 

 

Verslaglegging commissievergadering 9 februari 2023  

 

Voorzitter: 

Dhr. J.A. Buurke 

 

Locatie: raadzaal 

 

Aanwezigen: 

Dhr. J. Velthuis    Gemeente Belangen Midden-Groningen 

Dhr. C. Velthuis    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. M.E. Bosman   Boer en Burgerpartij  

Dhr. G. Bruins    Boer en Burgerpartij 

Dhr. J. Westerdiep   PvdA 

Mw. J. van Duren   PvdA 

Mw. I. Klaassens   SP 

Mw. J. Lesman    SP 

Dhr. H. Wind    CDA 

Mw. M. Min    CDA 

Dhr. N. Joostens   ChristenUnie  

Dhr. M. Metscher   ChristienUnie 

Dhr. H.P. Palland   VVD 

Dhr. D. van Buren   VVD 

Mw A.L. Dewnarain   GroenLinks 

Mw. E.D. Smith    D66 

Dhr. T. Fennis    D66 

Dhr. R. Rook    BBB-LMG  

 

Griffier: 

Mw. F.M. Bouwman  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023 
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De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   
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1. Opening: 19:30 uur 

Er wordt als commissie stilgestaan bij de aardbevingen en steun betuigd aan de Turkse en 

Syrische gemeenschap. Verder deelt de voorzitter mee dat de gemeenteraad vandaag een bedrag 

van € 1,- per inwoner gedoneerd heeft aan giro 555, met een totaalbedrag van € 61.500,- 

(Hiervoor wordt in een eerstvolgende raadsvergadering een begrotingswijziging aan de raad 

voorgelegd.) 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er heeft zich niemand voor het spreekrecht gemeld. 

 

4. Vrijgekomen asbest bij de brand aan de Knijpslaan 

Op verzoek van de fractie van de PvdA is dit agendapunt geagendeerd. Dit met het doel meer 

duidelijkheid te krijgen over de manier waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden en de 

gevolgde strategie hierbij. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

De fractie van de PvdA geeft aan de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen erg 

algemeen te vinden en dit vraagt om enige verdieping van de portefeuillehouder. Met name hoe 

er opgetreden is in de periode waarin onduidelijkheid was over of er wel of niet sprake was van 

asbest, na overdracht van de brandweer en de communicatie met bewoners. Daarom heeft de 

PvdA het agenderingsverzoek ingediend.                                                                          

Conclusie: 

De PvdA kan zich vinden in de beantwoording en met de toezegging van burgemeester 

Hoogendoorn kunnen ze dit onderwerp afsluiten. 

Toezegging burgemeester Hoogendoorn 

Burgemeester Hoogendoorn zegt toe de betrokken inwoners een brief te zenden waarin een 

situatiebeschrijving wordt gegeven van hetgeen heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt aangegeven 

wat van deze situatie is geleerd, hoe de processen hierop worden verbeterd en worden excuses 

aangeboden.  

 

5. Tweejaarlijkse evaluatie Afvalbeleidsplan 
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De evaluatie betreft de evaluatie over de periode 2020-2021 (met als peiljaar 2019) en is 

uitgevoerd door extern onderzoeksbureau IPR Normag. In deze evaluatie is getoetst op de mate 

van realisatie van voorgenomen maatregelen, de gerealiseerde milieueffecten, de kosten van de 

uitvoering, en het serviceniveau naar de inwoners. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor 

een verdere verbetering van de (kosten)effectiviteit van het beleid.  

 

(Portefeuillehouder: mw. Nieland-Kampen) 

 

Toezeggingen: 

De wethouder neemt in het onderzoek mee in hoeverre de gemeente invloed heeft op de 

hoeveelheid stoffen die vrijkomen bij productieprocessen en de hoeveelheid afval die daarbij 

vrijkomt. Ook wordt daarin de invloed van de overheid op het consumentengedrag t.a.v. 

productie van afval meegenomen.  

 

Conclusie:  

Het onderwerp is een hamerstuk in de raadsvergadering van 9 maart 2023. 

 

6. Algemene wijziging begroting 2023-103 inzake Lokaal steunpakket hoge energielasten 

De reserve Maatwerk Fonds Energiecrisis van € 2 miljoen wordt ingezet voor financiële noodsteun 

aan huishoudens, maatschappelijke organisaties, kleine ondernemingen, energietoeslag 2023 en 

uitvoeringskosten financiële noodsteun. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger/dhr. Offereins) 

 

Conclusie:  

Dit onderwerp is een bespreekstuk in de raadsvergadering van 9 maart 2023. 

 

7. Sluiting 

 


