
~~í~~N GEMEENTE , ~ ~ 
•i B ~ ~ ELANGEN 

t= Midden-Groningen 

GROENLINKS PvoA 

Motie 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 25-06-2020 

Panden en percelen in zorgelijke staat van onderhoud in de gemeente Midden-
roningen 

vergadering bijeen in haar vergadering ... 

slijk na de herindeling in 2018 is ambtelijk een methode gestart om panden en percelen die in 
rgelijke staat van onderhoud verkeren in de gemeente Midden-Groningen in kaart te brengen. Ook is 
gewerkt aan een oplossing voor een aantal locaties. Gezien de complexiteit is er vrijwel altijd 
Latwerk en veel inzet per individueel geval nodig (Raadsbrief 27 februari 2019). 

g jaar heeft het college de raad over een aantal successen en plannen van aanpak in een besloten 
inkomst bijgepraat. De gevallen zijn geanonimiseerd besproken. 

1edio mei 2019 zou de methode afgerond en ingevoerd zijn. Extra capaciteit is hiervoor ingehuurd. In 
e methode is prioritering opgenomen waarbij gevaar en hinder voorde omgeving zwaar wegen zodat 
e beperkt beschikbare capaciteit objectief ingezet wordt (Raadsbrief 27 februari 2019). 

Constaterende: 

het college proactief bezig is met verpauperde panden (o.a. schrijven tv D66). 

er een aantal panden en percelen zijn die in zorgelijke staat van onderhoud verkeren en reeds enkele 
eren zo zijn. 

dat voor een aantal panden met gevaar en veel hinder voorde omgeving geen/niet afdoende 
oortgang geboekt wordt zoals verwijdering van het gevaar en/of hinder. 

dat er sinds kort bij een afgebrand pand enige opruimwerkzaamheden zijn geweest, maar helaas ligt 
et verder opruimen stil. 

bij een ingestort pand er veel hinderen gevaar ervaren wordt, met name door de omgeving. 

dat het college vorig jaar medió mei heeft aangegeven dat puin van een ingestort pand opgeruimd 
ou zijn (wethouder Woortman 2019), later werd dit bijgesteld na de zomervakantie 2019. Helaas heeft 
e eigenaar het puin nog niet opgeruimd. 

dat een bepaald verpauperd pand al jaren problemen veroorzaakt bij omwonenden door muizen, 
;kkage en veel onkruid. Het college schrijft bij deze problematiek dat het gebruik en onderhoud 
Waarschijnlijk de reden is voor gefronste wenkbrauwen. De eigenaar denkt aan forse sloop en 
edeeltelijke nieuwbouw (tv D66). 

het voorde buitenwereld lijkt dat de proactieve houding van het college te weinig krachtdadig is. 



de inzet van de gemeente herhaaldelijk in diskrediet wordt gebracht en dit versterkt het imago van de 
gemeente niet. 

Verzoek het College: 

een overeenkomstige geanonimiseerde bijeenkomst te organiseren zoals vorig jaar. Waarbij in detail 
ever de panden en percelen die in zorgelijke staat van onderhoud verkeren in Midden-Groningen te 
gaten om de raadsleden bij te praten en te informeren, 

in deze bijeenkomst de gedane inzet, gemaakte afspraken, plannen, voortgang, daadkrachten 
tosten te bespreken, 

tijdens deze bijeenkomst experts (ODG, jurist, politie) uit te nodigen om mogelijke stappen te kunnen 
zespreken, 

deze bijeenkomst uiterlijk september 2020 te organiseren (in samenspraak met de 
~gendacommissie), 

'n gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 

Onderstaand foto's aangezichten van genoemde panden, heden ten dage (24-06-20202). 
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