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- Mw. F.A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) 
- Dhr. H. Wind (CDA) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2018 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn F.M. Bouwman 
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Nr. Besiuiteniijst raadsvergadering van 12 ju l i 2018 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 21.20 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Er wordt door GemeenteBelangen Midden-Groningen verzocht om agendapunt 17 "Harmonisatie 
Minimabeieid" van de agenda te halen en door te schuiven naar de raadsvergadering van 5 juli. 
De reden is dat men eerst het totale financiele perspectief wil behandelen, voordat de raad hier 
een besluit over wil nemen. 

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

4. Vaststellen verslaglegging en besiuiteniijst gemeenteraad Midden-Groningen 31 mei 2018 
raadscommissie II 12 juni 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Raadsvergadering 12 juni 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 

Naar aanleiding van raadsbrief 7 Uitvoering OGGz 
GroenLinks vraagt de portefeuillehouder een lans te breken voor een "Psycholance" in de 
gemeente. 
D66 vraagt om geinformeerd te worden over de wijze van afdoening van brief nummer 2 
(zienswijze antennemast Noordbroek) en brief nummer 3 (permanente bewoning Klein 
Scheveningen) 

Toezeqgingen: 
• De burgemeester zegt toe te proberen dit bij de bijeenkomst van de Veiligheidsregio op 

vrijdag 22 juni aan de orde te stellen of op een andere wijze te zorgen dat hier 
informatie over komt en dat er een memo over naar de raad komt zodat de raad 
hierover kan praten. 

• De burgemeester zegt toe de raad op de hoogte te stellen van brief nummer 2 
(zienswijze antennemast Noordbroek) en brief nummer 3 (permanente bewoning Klein 
Scheveningen) 

Besluit: met algemene stemmen om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel. 
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6. Vaststelhng van het bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum. 

Besluit: met alaemene stemmen 

1. de Nota Zienswijze, Commentaar en Wijziging Ontwerpbestemmingsplan Slochteren, 
Integraal Kinidcentrum vast te stellen; 

2. Het bestemmingsplan 'Slochteren, Integraal Kindcentrum' met planidentificatie 
NL.IMRO.1952.sloikcslochteren-va01 gewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen; 

07. Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines 

Besluit: met algemene stemmen 
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State; 
2. De zienswijzen te heroverwegen en gegrond te verklaren; 
3. De nota 'zienswijze, commentaar en wijziging' opnieuw vast te stellen; 
4. Het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines' met 

planidentificatie NL.IMRO.1952.bpmigfpkleinwind-va01 gewijzigd vast te stellen; 

08. Vangnetuitkering 2017 Menterwolde 
In 2017 kwam de voormalige gemeente Menterwolde 16% (ruim € 600.000) tekort op het 
rijksbudget voor bijstandsuitkering. De raad wordt gevraagd vast te stellen dat de verklaring van 
het college op bijgevoegde aanvraag Vangnetuitkering juist is en de aanvraag mee 
ondertekenen. 

Besluit: met alsemene stemmen 

Vast te stellen dat de verklaring van het college op bijgevoegde aanvraag Vangnetuitkering 
juist is en de aanvraag mee ondertekenen. 

09. Vangnetuitkering 2017 Slochteren 
In 2017 kwam de voormalige gemeente Slochteren 6,6% (ruim € 200.000) tekort op het 
rijksbudget voor bijstandsuitkering. De raad wordt gevraagd vast te stellen dat de verklaring van 
het college op bijgevoegde aanvraag Vangnetuitkering juist is en de aanvraag mee 
ondertekenen. 
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Besluit: met alsemene stemmen 

Vast te stellen dat de verklaring van het college op bijgevoegde aanvraag Vangnetuitkering 
juist is en de aanvraag mee ondertekenen. 

10. Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, 
MiddenGroningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale 
Werkvoorziening uit. Dit doet zij voor 115 inwoners van de voormalige gemeente Menterwolde 
en 8 inwoners van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. 

Besluit: met alsemene stemmen 

1. Kennis te nemen van het algemeen en financieel kader 2019 en volgende jaren van 
Wedeka Bedrijven, jaarstukken 2017 en begrotingswijziging 2018 

2. Hiervoor de volgende zienswijzen in te dienen: De resterende € 34.272 van de 
gemeentelijke bijdrage 2017 terug te laten vloeien naar de gemeente Midden-
Groningen. 

3. Na vaststelling door het algemeen bestuur van Wedeka de financiele consequenties 
hiervan te verwerken in de gemeentebegroting 2018, 2019 en de meerjarenramingen. 

11. Gemeenschappelijke Regeling Omgevings Dienst Groningen: ontwerpbegroting en 
jaarstukken 

De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst 
Groningen; van de Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen en geen 
zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen. 

Besluit: met alsemene stemmen 

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Groningen; 
2. kennis te nemen van Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen 
3. geen zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningei 

Toezessins: 
Zodra er een accountantsverklaring is wordt dit aan de raad toegezonden. 
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12. Vaststelling van de nota Drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Midden-Groningen 2018-2022 
Voorstel om kennis te nemen van de ontwerpnota Drugs- en coffeeshopbeleid en in te stemmen 
met het in de nota opgenomen maximumbeleid van vestiging van 2 coffeeshops in de gemeente 
Midden-Groningen 

Besluit: Met 6 stemmen tesen (ChristenUnie en CDA) en 21 stemmen voor (PvdA, 
GemeenteBelangen Midden-Groningen, SP, WD, GroenLinks en D66) 

• Kennis te hebben genomen van de ontwerpnota Drugs- en coffeeshopbeleid. 
• In te stemmen met het in de nota opgenomen maximumbeleid van vestiging van 2 

coffeeshops in de gemeente Midden-Groningen 

Motie Deelname wietexperiment: 
In de motie wordt het college verzocht zich bij het rijk aan te melden voor deelname aan het 
wietexperiment, en dit na toestemming van het rijk op te nemen in de nota drugs- en 
coffeeshopbeleid 2018-2022. Voor de volledige tekst: zie bijlage. 

Het college heeft geen pre-advies gegeven. 

Besluit: 
De motie is aangenomen met 21 stemmen voor (PvdA, GemeenteBelangen Midden-Groningen, 
SP, WD, GroenLinks en D66) en met 6 stemmen tegen (ChristenUnie en CDA) 

13. Omleggen gasleiding bij hoogspanningsstation Meeden 
Voorstel om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten aanzien van het 
omleggen van een gasleiding van de N.V. Nederlandse Gasunie aan de oostzijde van het 
hoogspanningsstation in Meeden, Beneden Veensloot 71; 
Daarnaast om de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders voor het geval er 
tijdens de zienswijzetermijn tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en/of de 
ontwerpomgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 

Besluit: met algemene stemmen 

1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten aanzien van het omleggen 
van een gasleiding van de NV. Nederlandse Gasunie aan de oostzijde van het 
hoogspaningsstation in Meeden, Beneden Veensloot 71; 
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2. De bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te 
mandateren aan het college van burgemeester en wethouders voor het geval er tijdens 
de zienswijzetermijn tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en/of de 
ontwerpomgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. 

14. Vaststellen herzien Reglement van Orde en verordening raadscommissie, werkwijze en 
vergaderschema raad van de gemeente Midden-Groningen 

Voorstel om het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van Midden-Groningen 2018, de Verordening op de raadscommissie van de gemeente 
Midden-Groningen 2018, het voorstel voor de wijziging van de vergaderstructuur van de raad 
van de gemeente Midden-Groningen; de gewijzigde vergaderschema 2018 en de Vergaderschema 
2019 vast te stellen. 

Besluit: met aleemene stemmen 

Vaststellen van het: 
a) Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 

Midden-Groningen 2018 
b) Verordening op de raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018 
c) Voorstel wijziging van de vergaderstructuur van de raad van de gemeente Midden-

Groningen; 
d) Gewijzigde vergaderschema 2018 
e) Vergaderschema 2019 

15. Regiovisie Groningen-Assen jaarstukken 2018 
De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de 
gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Leek, Midden-Groningen, Noordenveld, Ten Boer, 
Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. De gemeenteraad stelt het bijgaande Regionaal Woondocument 
vast. Verder neemt de raad kennis van de jaarstukken 2018 en wordt zij in de gelegenheid 
gesteld haar zienswijze kenbaar te maken, het voorgestelde besluit is om geen zienswijzen in te 
dienen. 

Besluit: met aleemene stemmen 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen en geen 
zienswijzen in te dienen 

2. Het Regionaal Woondocument vast te stellen 
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Toezegginqen: 
De raad wordt actief geinformeerd in het kader van de op te stellen Woonvisie Midden-
Groningen over de ontwikkelingen van de Regiovisie Groningen Assen (woondocument). En de 
raad vraagt daarin nadrukkelijk de verbinding te leggen met het Woon Leefbaarheidsplan Oost-
Groningen. 

16. Vaststellen Verordening elektronische kennisgeving gemeente Midden-Groningen 2018 
Voorstel om de Verordening elektronische kennisgeving Midden-Groningen 2018 vast te stellen, 
kennis te nemen van de toelichting op de Verordening elektronische kennisgeving Midden-
Groningen 2018 en de Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Menterwolde 
2013 d.d. 26 September 2013 in te trekken. 

Besluit: met algemene stemmen 

1. Vaststellen de Verordening elektronische kennisgeving Midden-Groningen 2018. 
2. Kennisnemen van de toelichting op de Verordening elektronische kennisgeving Midden-

Groningen 2018. 
3. Intrekken de Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Menterwolde 2013 

d.d. 26 September 2013. 

17. Harmonisatie minimabeieid 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 5 juli 2018, zie agendapunt 2. 

18. Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Molenwaard 
Voorstel om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project 
"zonnepark Molenwaard" op de percelen gelegen nabij de Gorechtlaan te Hoogezand, zoals 
aangevraagd door Solarfields op 21 maart 2018, aanvraagnummer 3506205; en te bepalen dat 
deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring kan worden aangemerkt 
als er geen geen zienswijzen worden ingediend. 

Besluit: met aleemene stemmen 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project "zonnepark 
Molenwaard" op de percelen gelegen nabij de Gorechtlaan te Hoogezand, zoals 
aangevraagd door Solarfields op 21 maart 2018, aanvraagnummer 3506205; 

2. Te bepalen dat deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring 
kan worden aangemerkt als er geen zienswijzen worden ingediend. 
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19. Sluiting 

Er was geen vragenuur. 
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