
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 2 februari 2023 

 

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. Buurke 

J. Hulzebos    PvdA:    T. van der Veen   

H.H. Loots       H.J. Flederus 

C. Velthuis       J. Westerdiep 

G.H. Akkerman       A.A.M. Perdon-Pancras 

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

H.P. Oest        

T.O. Vader        M.N. Min  

        VVD:   H.P. Palland 

ChristenUnie: N. Joostens       M.J. Vulpes  

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

  M.T. Metscher       E.D. Smith 

GroenLinks: R.A. Dewnarain        

  A.L. Dewnarain       

BBB-LMG F.A. Kruzenga (agendapunt 8 t/m 12)        

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

m.k.a.: 

H. Wind (CDA) 

F.A. Kruzenga (BBB/LMG) (agendapunt 1 t/m7) 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 2 februari 2023 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering met een extra welkom aan de gasten van de raad.  

 

2.  Vaststellen agenda  

De voorzitter deelt mee dat er moties vreemd aan de orde van de dag zijn ingediend: 

• Motie M01: Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven! door de fracties van PvdA, 

D66, SP, BBP, GBMG en CDA 

• Motie M02: Jongeren RES door de fractie van D66 en de SP 

• Motie M03: Urban Sportpark in Midden-Groningen door de fracties van GroenLinks, D66 

en de SP. 

De voorzitter stelt voor om deze moties als laatste inhoudelijke punt op de agenda te plaatsen. 

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  
 

4.  Vragenuur 

Er zijn hiervoor de volgende vragen ingediend door GemeenteBelangen over de Skaeve Huse: 
1. Is het College op de hoogte van de stand van zaken tav het project Skaeve Huse. 

2. Is het College van plan om de aanwonenden maar ook de inwoners van Harkstede te 

ondersteunen in hun juridische strijd tav. het  Skaeve Huse project. 

3. Is het College van plan om naast juridische steun ook een financiële bijdrage te 

verstrekken voor de juridische stappen. 

4. Is het College ook van mening dat er veel ontwikkelingen zijn die onze inwoners van 

Gemeente Midden Groningen raken aan de westelijke kant  van onze Gemeente, naast 

Skaeve Huse , windmolens, Hyperloop en zonnepanelen driehoek Eemskanaal en 

Slochterdiep, maar ook de bouw van Nieuw Harkstede Meerstad. 

 

De vragen zijn beantwoord door wethouder Drenth.  

 

5.  Vaststellen van de verslaglegging van de raadscommissie op 19 januari 2023 en de 

besluitenlijst van de raadsvergadering 22 december 2022 

 

• de verslaglegging van de raadscommissie van 19 januari 2023 is ongewijzigd vastgesteld; 
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• de besluitenlijst van de raadsvergadering op 22 december 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: 

• D66, PvdA en CU doen een verzoek tot agendering van ingekomen brief nr. 11. 

• CU verzoekt om agendering van raadsbrief 55 (Windpark Meeden). 

De verzoeken worden meegenomen naar de agendacommissie. 
 

7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van hamerstukken 

 

A. Bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022 

TenneT gaat over tot verdere uitbreiding van het transformatorstation in Meeden. De 

snelle groei van het elektriciteitsaanbod en de verwachte toename van de vraag 

noodzaakt tot het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland. Met de 

toepassing van de coördinatieregeling werd voor dit project een bestemmingsplan en 

een uitgebreide omgevingsvergunning voorbereid en bekendgemaakt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 Besluit (met algemene stemmen): 

1. De ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022’ vast te 

stellen; 

2. Het bestemmingsplan ‘Transformatorstation Meeden 2022’, met 

planidentificatienummer NL.IMRO.1952.bpmeetrafo2022-va01, ongewijzigd vast te 

mailto:NL.IMRO.1952.bpmeetrafo2022-va01
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stellen 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

betrekking heeft. 

 

B. Kredietaanvraag (Nationaal Programma Groningen) NPG Sociale Veerkracht fase 

II 

Het projectvoorstel Sociale Veerkracht is door de beoordelingscommissie en het bestuur 

van het NPG geheel positief beoordeeld. Het project richt zich op de groep inwoners 

met complexe en langdurige problematiek op meerdere gebieden: armoede en 

schulden, opvoedproblemen, psychosociale problemen, overlast. Binnen het project 

gaan betrokken inwoners zelf hun plannen maken en oplossingen bedenken. Dit moet 

leiden tot een substantiële aanpassing van de professionele inzet. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

 Besluit (met algemene stemmen): 

• In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ten bedrage van €452.942,- 

voor het NPG-project Bevordering Sociale Veerkracht fase 2; 

• In te stemmen met begrotingswijziging nummer 2023-002. 

 

C. Algemene begrotingswijziging 2023-102 Programmabegroting 2023 

Diverse besluiten leiden tot mutaties tussen programma’s van de programmabegroting 

2023. Deze mutaties moeten worden vastgelegd in de financiële administratie waarvoor 

in de financiële paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging is opgenomen. De 

mutaties zijn programma overschrijdend en worden daarom aan de raad voorgelegd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Ploeger) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• De algemene begrotingswijziging 2023-102 programmabegroting 2023 vast te stellen. 
 

8. Locatiekeuze kindcentrum Muntendam 

Op verzoek van het college van Midden-Groningen heeft de projectgroep onderzoek gedaan naar 

de meningen van belanghebbenden wat de beste locatie voor het kindcentrum in Muntendam is. 
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Hieruit blijkt dat de betrokkenen positief zijn over de komst van een kindcentrum op 

Ruitershorn. De keuze om een toekomstig kindcentrum op de locatie Ruitershorn te realiseren 

wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

De fractie van het CDA heeft een amendement ingediend met de volgende strekking: 

Stelt voor het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

Besluitpunt 1 te wijzigen in: 

Akkoord te gaan met de verdere uitwerking van een plan met gymzaal en een plan zonder 

gymzaal voor de realisatie van kindcentrum Muntendam (OBS Menterhorn, CBS De Parel, 

kinderopvang KaKa en peuterspeelzaal ’t Apenstaartje), en deze beide plannen voor te leggen 

aan de raad. 

 

Stemming over het amendement 

AANGENOMEN met 17 stemmen voor (CDA-2, PvdA-4, CU-3, D66-2, GroenLinks-3, BBB-LMG-1, SP-

3) en 15 stemmen tegen (GBMG-8, BBP-5, VVD-2) 

 

Stemverklaringen: 

CU: Een goede planologische inpassing is belangrijk. CU kan meegaan in de afweging dat op de 

voorgestelde locatie een simpele bestemmingsplantraject kan worden doorlopen. Bij beslispunt 

2 willen ze een duidelijker kader van het centrumplan zodat er duidelijkheid is over de 

invulling. Dit moet onderdeel worden van de besprekingen van de algemene beschouwingen bij 

de voorjaarsnota en het komende begrotingsproces. Een goed gesprek met alle partijen in het 

dorp is daarbij een randvoorwaarde. Met deze opmerkingen kunnen ze instemmen met het 

voorstel. 

 

SP: 

De SP heeft geworsteld met het voorstel. Er is een toezegging gedaan dat er snel duidelijkheid 

komt over de Menterne. Dat vindt de SP heel belangrijk. Er is een meerderheid voor de 

Ruitershorn. En als er toch overgegaan wordt tot nieuwbouw, wil de SP dit graag met z’n allen 

doen. Dat is de reden waarom de SP voor stemt.  

 

PvdA: 
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De PvdA stemt in met het voorstel omdat ze het belangrijk vinden dat er zo snel mogelijk een 

nieuwe school staat in Muntendam. Wel vinden ze de onderbouwing van de locatie Ruitershorn 

zwaar onvoldoende en kunnen ze het niet los zien van de plannen rondom het centrum en de 

Menterne. De toezegging van de wethouder dat er voor het einde van het jaar een uitwerking 

ligt van de functies en financien van het centrum is een voorwaarde om in te stemmen met het 

voorstel.  

 

Besluit, inclusief amendement (met algemene stemmen) 

- Akkoord te gaan met de verdere uitwerking van een plan met gymzaal en een plan 

zonder gymzaal voor de realisatie van kindcentrum Muntendam (OBS Menterhorn, CBS 

De Parel, kinderopvang KaKa en peuterspeelzaal ’t Apenstaartje), en deze beide 

plannen voor te leggen aan de raad. 

- Akkoord te gaan met de uitwerking van de verdere invulling van de centrumlocatie; 

- Bij akkoord op beslispunt 1 akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr. 2023-005 

voor een voorbereidingskrediet van €300.000,- voor het opstarten van de voorbereiding 

voor het kindcentrum op de locatie Ruitershorn. 

 

Toezeggingen: 

• Wethouder Drenth zegt toe in november 2023 met een voorstel voor een centrumplan 

Muntendam te komen en daarop in de voorjaarsnota een voorschot te nemen.  
 

9. Begrotingswijziging krediet deelname aan LEADER + 2023-2027  

Het college wil graag met het hele grondgebied van Midden-Groningen meedoen aan de nieuwe 

LEADER+ regeling.. Het college heeft 11 oktober besloten om in principe mee te doen. Daarom 

vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met een begrotingswijziging, zodat 

er jaarlijks € 240.000,- extra in het LEADER+ programma geïnvesteerd kan worden. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Hoesen-Spithorst) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

1. In te stemmen met de bijdrage deelname aan LEADER+; 

2. Hiervoor met ingang van 2023 structureel € 291.000 beschikbaar te stellen; 

3. De gemeentebegroting 2023 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.  
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10. Benoeming leden vertrouwenscommissie 

Er is een vertrouwenscommissie vanuit de raad die een taak heeft bij een benoeming van de 

burgemeester, een herbenoeming van de burgemeester en het jaarlijks voeren van een 

klankbordbesprek met de burgemeester. Als gevolg van de verkiezingen in maart 2022 moeten 

hierin nieuwe raadsleden worden benoemd, daarom wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd.    

 

(Portefeuillehouder: dhr. Flederus als plv. raadsvoorzitter) 

 

De raad verzoekt om schriftelijke stemming. 

 

De stemming laat de volgende uitslag zien: 

- Dhr. Hoving: 29 stemmen voor en 3 stemmen tegen; 

- Dhr. Joostens: 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen; 

- Mw. van der Burg: 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen; 

- Dhr. Dewnarain: 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen; 

- Mw. Lesman: 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen; 

- Dhr. Lutterop: 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen; 

- Mw. van der Veen: 31 stemmen voor en 1 stem tegen; 

- Dhr. Velthuis: 31 stemmen voor en 1 stem tegen; 

- Mw. Kruzenga: 5 stemmen voor en 26 stemmen tegen; 

- Mw. Vulpes: 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen: 

- Dhr. Drenth: 31 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

Besluit 

• Te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie de raadsleden dhr. J. Velthuis, dhr. 

K.K.T. Hoving, mw. T. van der Veen, mw. J. Lesman-Veenstra, mw. A.P.A. van der Burg-

Versteeg, dhr. N. Joostens, mw. M.J. Vulpes, dhr. R.A. Dewnarain, dhr. Y.P. Lutterop. 

• Te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie wethouder E. Drenth 

 

11. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

 

Motie 01 
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Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties van PvdA , D66, SP, 

BBP, GBMG en CDA, met als onderwerp: Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven!, motie 

M01, met de volgende strekking: 

Verzoekt het College: 

• Om er bij de minister van VWS op aan te dringen het voorgenomen kabinetsbesluit 

definitief van tafel te halen om daarmee een einde te maken aan de onzekerheid voor 

patiënten en hun ouders, medewerkers van het UMCG en inwoners uit Noord-

Nederland. 

Stemming: unaniem aangenomen. 

Motie 02 

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

jongeren RES, motie M02, met de volgende strekking: 

Verzoekt het College: 

• Om voor de zomer van 2023 met een voorstel te komen om jongeren, via 

JongRES, expliciet te betrekken bij participatietrajecten rondom hernieuwbare opwek 

en warmte; 

• Om bij de RES overlegorganen de Groninger Energie Tafel los te knippen van de RES 

Stuurgroep en samen met de stakeholders in te vullen 

• JongRES advies- en stemrecht te geven 

• De middelen hiervoor te dekken uit het budget voor participatiebeleid. 

Stemming: VERWORPEN  

met 10 stemmen voor (D66-2, PvdA-4, BBB-LMG-1, SP-3) en 22 stemmen tegen (GBMG-8, BBP-5, 

CU-3, GroenLinks-2, VVD-2, CDA-2) 

 

Motie 03 

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties van GroenLinks, D66 

en de SP over Urban Sportpark in Midden-Groningen, motie M03, met de volgende strekking: 

Verzoekt het College: 

• Het initiatief voor een nieuw Urban Sportpark in Midden-Groningen te omarmen; 

• Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een Urban Sportpark zoals beschreven in 

het rapport ‘Urban Sportpark gemeente Midden-Groningen’; 
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• Vóór de behandeling van de voorjaarsnota de raad een notitie te doen toekomen over 

de verschillende keuzemogelijkheden voor een Urban Sportpark in Hoogezand, inclusief 

een overzicht van verwachte kosten.  

Stemming: VERWORPEN met  

24 stemmen tegen (GBMG-8, PvdA-4, BBP-5, CDA-2, VVD-2, CU-3) en 8 stemmen voor (D66-2, SP-

3, BBB-LMG-1, GroenLinks-2) 

 

12. Sluiting 

 


