Besluitenlijst gemeenteraad 27 februari 2020
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 april 2020.
De raad van de gemeente Midden-Groningen
A. Hoogendoorn
Voorzitte

F.M. Bouwman
griffier
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Nr.
1.

Besluitenlijst raadsvergadering van 27 februari 2020
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 10 "Harmonisatie inkoop- en
contractmanagementbeleid Midden-Groningen 2020-2023" wordt van de agenda gehaald en
doorgeschoven naar de raadsvergadering van maart.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Er heeft zich een inspreker aangemeld voor agendapunt 6 bij de ingekomen stukken, nr 6, dhr.
Ruiter.

4.

Vragenuur
Vragen WD, afval medicijnen
Lang niet alle apothekers in Midden-Groningen zijn bereid om ongebruikte medicijnen terug te
nemen. Mensen gooien deze dan in de grijze container en een deel daarvan komt rechtstreeks
via de gootsteen in het riool. Naast medicijndumping in het toilet, komen er ook resten van
medicijnen via urine en ontlasting in het riool. Na gedeeltelijke zuivering komen de medicijnen
in rivieren en sloten terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van
drinkwater. Op de website van Midden-Groningen lezen wij dat er slechts een inbrengstation is
in Hoogezand en in Slochteren. Omdat de ~/VD van mening is dat het van groot belang is dat
medicijnresten teruggebracht worden naar of de apotheek of naar een inzamelpunt in de buurt,
stellen wij de volgende vragen.
Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:
Is het mogelijk hier hernieuwde afspraken over te maken met apothekers?
Zo niet, is het dan mogelijk om meerdere inbrengstations aan te wijzen in MiddenGroningen?
Beantwoording:
Wethouder Verschuren:
Het college deelt de zorgen. In beleidsplan Van afval naar grondstof staat ook dat de inzameling
zoals die in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer was, uitgebreid wordt naar de hele
gemeente. Dit proces is vertraagd. De hoop en verwachting is dat het voor de zomer voor de
hele gemeente is geregeld. Nu wordt het in Hoogezand-Sappemeer het ingezameld door de
gemeente, in Slochteren regelen de apothekers het zelf. En in voormalig Menterwolde wordt het
niet ingezameld door de apothekers. De gemeente wil dit zo snel mogelijk oplossen.
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Vragen GroenLinks NPG
In de krant hebben wij gelezen dat de gemeenten een bijdrage krijgen in de uitvoeringskosten
van het NPG. Klopt dat? En, zo ja, hoe verhoudt dat zich tot de al gemaakte en nog lopende
kosten? Er ligt een voorstel van het DB. Het wordt niet benut voor het opstellen van het
programmaplan, dit is al vanuit de eerste trekkingsrechten gefinancierd. Dat bedrag van 1
komt daar redelijk mee overeen. Het is iets ruimer. Kan zijn dat het niet helemaal genoeg is,
want het project duurt iets langer en heeft te maken met hoe het project centraal
georganiseerd wordt. Externen worden daaruit ook betaald. De marge tussen 880 en 950 zal
waarschijnlijk wel benut moeten worden. Verslaglegging na november 2019 zal nog wel komer
etc etc.
Ofwel, wat heeft het NPG voor Midden-Groningen tot nu toe gekost en hoe is dat verdeeld over
de gemeente en de NPG-organisatie en over interne en externe medewerkers?
Beantwoording:
Dhr. Hoogendoorn merkt op dat er een voorstel is gedaan door het Dagelijks Bestuur aan het
Algemeen Bestuur NPG. Hierover moet nog besloten worden. Maar Midden-Groningen zal hiervan
geen gebruik maken omdat Midden-Groningen al eerder zelf het initiatief heeft genomen om
een beroep te doen op de trekkingsrechten voor het opstellen van het plan a 880.000 Euro. Die
1 procent (950.000 Euro) komt daar redelijk mee overeen. Eventueel is er toch meer dan het
bedrag a 880.000 Euro nodig. Dat heeft te maken dat het traject om het programmaplan te
maken iets langer duurt. De mensen die extern worden ingehuurd worden ook betaald vánuit
het budget van 880.000 Euro. De besluitenlijsten van de DB-vergaderingen zijn kort van inhoud.
Na 4 november zijn er meerdere vergaderingen van het DB geweest. De portefeuillehouder zegt
toe dat deze besluitenlijsten ook beschikbaar komen. De portefeuillehouder geeft aan dat hij
ook pleit voor duidelijker besluitenlijsten. Binnenkort komt er een jaarverslag beschikbaar. Dit
wordt ook aan de raad verstrekt.
Vragen GroenLinks NCG
Eveneens uit de krant vernemen wij dat de Raad van Groningen een spoeddebat houdt over " de
chaos bij het NCG" .Wat is de inschatting van het College over de situatie bij de NCG ?
Vragen D66 NCG
Als de berichtgeving van RTV Noord klopt, moeten wij ons ernstig zorgen maken over de situatie
bij de NCG. De kans is levensgroot dat hierdoor de versterkingsopgave wederom ernstig in
gevaar komt. En dit terwijl de versterking moet versnellen, niet vertragen. Inmiddels hebben
wij hiervoor dan ook bij onze vertegenwoordigers in de 2e kamer aandacht gevraagd.
Thans in dit verband aan het college nog de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de berichtgeving van RN Noord: interne chaos bij NCG?
2. Herkent u de signalen uit het artikel, waarin een situatie van onrust wordt geschetst
binnen de organisatie van de NCG?
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3. Deelt het college onze zorg dat de organisatorische problemen tot vertraging van de
versterkingsoperatie kunnen leiden, terwijl het juist de bedoeling is om te versnellen;
4. Heeft het college - al dan niet in regionaal verband -inmiddels stappen richting NCG en
de landelijke overheid (EZ/Bila) ondernomen om aandacht te vragen de dreigende
vertraging te voorkomen;
5. Kan/wil het college ons informeren of de versterkingsoperatie ook in MG nu echt `op
stoom ligt' ;
6. Kan /wil het college toezeggen dat in het Plan van aanpak versterking ook nadrukkelijk
aandacht wordt besteed aan het tempo van die versterking?
Dat wordt verstrekt en er wordt een presentatie gegeven, etc etc.
Beantwoording vragen GroenLinks en D66:
Wethouder Van Schie:
Het college is bekend met de berichtgeving van RTVNoord en stelt vast dat de NCG een
ingewikkelde opgave heeft. De NCG heeft een nieuwe taak, er zijn veel medewerkers
bijgekomen die ingewerkt moeten worden, er zijn medewerkers vertrokken. Dat leidt tot onrust
en een behoorlijke werkdruk en aanpassing. Maar het college herkent niet dat er chaos is bij de
NCG. Ze zijn tevreden over hoe het nu loopt en kunnen zien op een goede samenwerking. Het
college deelt de zorg dat het tot vertraging kan leiden. Maar er spelen meer factoren mee,
zoals het vinden van voldoende capaciteit bij de NCG, capaciteit bij bouwers etc. Het college is
permanent in gesprek met collega's en de landelijke overheid om te bevorderen dat de
versterking op stoom komt. Het college ziet vorderingen, maar er moet nog veel gebeuren. De
raad wordt hiervan op de hoogte gehouden. En het plan van aanpak voor de versterking wordt in
april verstrekt waarin een realistisch beeld wordt gegeven van de opgave en de haalbaarheid
daarvan.
5.

Vaststellen verslagleggingen raadscommissies van 6 en 13 februari 2020 en de
besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 30 januari 19 december 2019.
•
•

6.

De verslagleggingen van de raadscommissies van 6 februari en 13 februari 2020 worden
ongewijzigd vastgesteld;
De besluitenlijsten van de gemeenteraad van 30 januari en 6 februari 2020 worden
ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel
De heer Ruiter spreekt in op ingekomen stuk nr. 6. Brief Werkgroep N33 DAR Noordbroek over
de verkeersoverlast in de Hoofdstraat van Noordbroek.
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GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft ingekomen stuk nr. 6: Brief werkgroep N33 DAR
Noordbroek aangemeld voor een korte bespreking.
De brief van de werkgroep N33 van de DAR Noordbroek gaat over de verkeers(on)veiligheid in
het dorp. De brief is vergezeld van een rapport van Sweco die met name aanleiding geeft tot
het stellen van vragen.
1. Bent u bekend met het rapport van Sweco, zo ja kunt u toelichten hoe u tegen de
aanbevelingen aankijkt en in hoeverre onderschrijft u de bevindingen?
2. Is het College betrokken bij mogelijke aankopen van gronden verbreding N33 en wordt
rekening gehouden met de mogelijkheden van aansluiting van een rondweg?
3. Zijn er toezeggingen c.q. suggesties gedaan over mogelijke co-financiering bijvoorbeeld
NCG gelden? Zijn er andere mogelijkheden van financiering?
4. De kosten zouden 2 miljoen euro zijn. De jaarlast die de DAR aangeeft zijn ons inziens
niet juist. Naast toe te voegen rentebestanddeel zal er ook onderhoud moeten
plaatsvinden. Kunt u een indicatie geven van de jaarlast uitgaande van een investering
van € 2 miljoen.
Besluit: (met algemene stemmen)
In te stemmen met
1. De wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken (bijlage 1), met de toevoeging
dat ingekomen stuk nummer 6. Op verzoek van GemeenteBelangen, VVD en het CDA
geagendeerd wordt voor een volgende raadscommissie.
2. De lange termijn agenda (bijlage 2)
3. De toezeggingenlijst (bijlage 3)
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
7.

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.
A. Voornemen tot aankoop grond ter afronding bedrijventerrein Gouden Driehoek
De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond
ter afronding van het bedrijventerrein De gouden Driehoek. Deze gronden worden door
de gemeente overgedragen aan de ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek.
(Portefeuillehouder: dhr. Borg)
Besluit: (met algemene stemmen)
•

Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen om een perceel van 5,34 ha
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grond aan te kopen ter afronding van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek.
Het nadelig effect van € 174.000 te dekken uit de algemene reserve en de hierna
opgenomen begrotingswijziging 2020-004 vast te stellen.
B. Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
De Omgevingsdienst Groningen is in 2013 opgericht als een gemeenschappelijke regeling
van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Door een algemene wijziging in
arbeidsrecht voor ambtenaren is het vereist dat de huidige gemeenschappelijke regeling
hierop wordt aangepast. Alvorens het college van burgemeester en wethouders de
gemeenschappelijke regeling kan wijzigen moet hiervoor toestemming aan de
gemeenteraad worden gevraagd.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)

Besluit: (met algemene stemmen)
•

Het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 51, tweede en derde lid
van de Wet gemeenschappelijke regeling toestemming verlenen voor het aanpassen van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen.
C. Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen
In de begroting en jaarrekening staat een jaarlijkse terugkerende paragraaf
Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Deze kadernota beoogt dit meer te
structuren om zo te komen tot integraal risicomanagement. Dit heeft tot doel om op
gestructureerde wijze de risico's in beeld krijgen die van invloed zijn op het behalen
van doelen. Specifiek voor de financiële (rest)risico's wordt het weerstandsvermogen
berekend en worden buffers gevormd. Deze buffers voorkomen dat de gemeente in
financiële problemen komt als de financiële (rest)risico's zich daadwerkelijke voordoen.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)

Besluit: (met algemene stemmen)
•

Vast te stellen de kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 20202023
D. Rekenkamercommissie onderzoek uitvoering Wet Onroerendezaakbelasting
De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de
kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe
voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft
een quickscan met een beknopte onderzoeksvraag uitgevoerd.

gemeente
Midden-Groningen

Pagina:

8 van 11

Datum:

8 april 2020

Zaaknummer:

Zaaknummer

Onderwerp:

Onderwerp

De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en
aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
Besluit: (met algemene stemmen)
Kennis te nemen van het rapport inzake het Quick Scan onderzoek naar de
uitvoering van de Wet WOZ (onroerende zaakbelasting)door de
rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen conclusies en
bevindingen.
In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie,
het college op te dragen deze uit te voeren en de raad hierover op de hoogte te
houden.
E. Rekenkamercommissie onderzoek kostendekking rioolheffing
De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de
kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe
voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft
een quickscan met een beknopte onderzoeksvraag uitgevoerd. De RKC heeft de
belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen,
die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
Besluit: (met algemene stemmen)
1. Kennis te nemen van het rapport inzake het Quick Scan onderzoek naar de
kostendekking van de rioolheffing door de rekenkamercommissie Midden-Groningen
en de daarin opgenomen conclusies en bevindingen.
2. In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie,
het college op te dragen deze uit te voeren en de raad hierover op de hoogte te
houden.
Kadernota misbruik en oneigenlijk gebruik
Gemeentelijke regelingen kunnen gevoelig zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Om dit te
voorkomen en te bestrijden is in de nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023 beleid
geformuleerd. Dit stuk is op 28 januari 2020 besproken in de auditcommissie en de
auditcommissie heeft een positief advies uitgebracht.
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. dhr.
Besluit: (met algemene stemmen)
•
9.

Vast te stellen de nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan Kolham
McDonald's wil een restaurant met McCafé en bijbehorende voorzieningen exploiteren op het
Bedrijvenpark Renpers in Kolham. Op het zuidelijke deel van de kavel is een tankstation
geprojecteerd. Beide functies zijn in strijd met de planregels van het geldende
bestemmingsplan. Om deze functies wel mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase doorlopen en wordt nu
met inachtneming van de ingediende zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
Toezegging wethouder Boersma:
Het college blijft in het vervolgtraject van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Renpers in
gesprek met de onwonenden en ziet toe op een onafhankelijke taxatie en zal voor het gebied in
bredere zin (inclusief de rotonde en alles wat daar verder speelt) in gesprek gaan met de
onwonenden.
Besluit over het Amendement (Als beslispunt 5 toe te voegen: Het toegestane formaat van de
reclameuiting in het bestemmingsplan te wijzigen van 45 vierkante meter in maximaal 25
vierkante meter. (zie bijlage)
met 21 stemmen voor (GemeenteBelangen-5, CDA-4, D66-2, GroenLinks-2 (dhr. Bos en dhr.
Bosscher), Christenunie-4, PvdA-4 en 9 stemmen tegen (WD-4, SP-4, GroenLinks-1(dhr.
Zuijderveen)
Besluit: met 23 stemmen voor (GemeenteBelangen-5, WD-4, CDA-4, D66-2, Christenunie-4,
PvdA-4) en 7 stemmen tegen (GroenLinks-3, SP-4):
•
•
•
•

de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;
het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Renpers, A.B. Nobellaan" als vervat in het GMLbestand NL.IMR0.1952.bpkolabnobellaan-va01, gewijzigd vast te stellen;
geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan
"Bedrijvenpark Renpers, A.B. Nobellaan" betrekking heeft;
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen verzoeken het plan vervroegd ter
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inzage te leggen.
11.

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De gemeenteraad stelt een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vast. De huidige APV
geldt vanaf 1 januari 2018. De APV is op een aantal punten aangepast. Een aantal bepalingen
zijn verduidelijkt of aangescherpt en er zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van nieuwe
wetgeving. Er zijn ook een aantal meer fundamentele aanpassingen gedaan zoals het opnemen
van een lachgasverbod en een verbod tot het vervoeren van brandbaar materiaal met oud en
nieuw.
Besluit: (met algemene stemmen)
•
•

De Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020 vast te stellen
De Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2018 in te trekken

Motie APV en kaders uitwerking beleid (zie bijlage): met algemene stemmen aangenomen.
12.

Vaststellen verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 2020
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Wnra) in
werking getreden. Er is een aantal technische veranderingen in de Gemeentewet doorgevoerd.
Daarom moet de "Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 2019" worden herzien.
(Portefeuillehouder: dhr. Van Dijk -voorzitter werkgeverscommissie)
Besluit: (met algemene stemmen)
•

13.

De Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen 2020
vast te stellen.

Verlenging tijdelijke benoeming raadslid en plaatsvervangend commissielid voor GroenLinks
De raad wordt voorgesteld deze beide tijdelijke benoemingen te verlengen met 16 weken,
ingaande 27 februari 2020.
(Portefeuillehouder: burgemeester Hoogendoorn)
Besluit: (met algemene stemmen)
1. De tijdelijke benoemingen van de heer Zuiderveen als raadslid en de heer Van den Bos als
plaatsvervangend commissielid, beiden voor GroenLinks, te verlengen met 16 weken,
ingaande 27 februari 2020.
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