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Motie M005.
raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29-04-2021
Behoud Openstelling Publiekszaken Stochteren en Muntendam
dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het college van B~tW voornemens is de publiekszaken in Muntendam en Slochteren te
sluiten;
De afstand voor onze inwoners in het buitengebied groter wordt;
Niet alle inwoners even mobiel zijn;
Het ov niet altijd toereikend is;
Het thuisbezorgen van documenten met slechts 1%onvoldoende is;
We moeten denken om de mensen die niet zo vaardig zijn met digitale apparatuur;
De Nationale Ombudsman hier ook al voor heeft gewaarschuwd;
Er in de Raden van Menterwolde en Slochteren is toegezegd dat er publiekszaken dichtbij de
burger open zouden blijven en dit niet genegeerd mag worden;

Is van mening dat:
•

De openstelling van Publiekszaken in zowel Muntendam als Slochteren bijdraagt aan het
dichtbij de bevolking houden van de gemeente;

)raagt het College op om:
•
•

De voorgenomen sluiting van beide locaties te schrappen en voorlopig open te houden.
Met een voorstel te komen waarin meerdere scenario's qua serviceverlening in de
steunpunten worden uitgewerkt en dit ook financieel te onderbouwen, zodat de Raad hierin
een keuze kan maken;

.n gaat over tot de orde van de dag.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2021
De raad van de gemeente Midden-Groningen
_.
Adriaan Hoogendoorn
Voorzitter

~,;

Mieke Bouwman
Griffier

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.

