
M 
Verslaglegging commissievergadering 14 februari 2019 

Voorzitter: 
Dhr. M.W. van der Meijden 

Aanwezigen: 
Mw. T. van der Veen 
Mw. J. van Duren 
Dhr. H.J. Flederus 
Dhr. R. Sinnema 
Dhr. J. Westerdiep 
Dhr. H. Haze 
N.H.R. Stok 
Dhr. M. Ploeger 
Dhr. H. Loots 
Dhr. J. Velthuis 
Mw. G.H. Akkerman-Ritsema 
Mw. A.M.W. Plagge 
Dhr. K.W. Koning 
Mw. J. Lesman- Veenstra 
Dhr. M. Kluit 
Mw. H. Polat 
Dhr. N.R. van der Vlist 
Mw. P.A. Nieland-Kampen 
Dhr. E.J.K. Offereins 
Dhr. C.J.H. Ubels 
Mw. S.E. Min-Brinkkemper 
Dhr. M.T. Metscher 
Dhr. H.B. van Dijk 
Dhr. N. Joostens 
Mw. L. Doom 
Mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg 
Dhr. M.W. van der Meijden 
Dhr. F. Bos 

PvdA 
PvdA 
PvdA 
PvdA 
PvdA 
GemeenteBelangen Midden-Groningen 
Gemeentebelangen Midden-Groningen 
GemeenteBelangen Midden-Groningen 
GemeenteBelangen Midden-Groningen 
GemeenteBelangen Midden-Groningen 
Gemeentebelangen Midden-Groningen 
GemeenteBelangen Midden-Groningen 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
WD 
WD 
WD 
WD 
ChristenUnie 
ChristenUnie 
ChristenUnie 
ChristenUnie 
CDA 
CDA (voorzitter) 
CDA 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 2 van 5 

Datum: 28 februari 2019 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

Mw. M.E. Bosman 
Dhr. H. Bos 
Dhr. G.A. Zuiderveen 
Dhr. A.D. Bosscher 
Dhr. G.H. Renkema 
Dhr. J.W. Brinkhorst 
Dhr. T.S. Fennis 
Dhr. Y.P. Lutterop 

GroenLinks 
GroenLinks 
GroenLinks 
GroenLinks 
D66 
D66 
D66 
D66 

Griffier: 
Mw. F.A.P. Grit 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2019 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn 
Voorzitter 

F.M. Bouwman 
Griffier 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 3 van 5 

Datum: 28 februari 2019 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

Nr. Verslaglegging raadscommissie van 14 februari 2019 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

De heren Kerkhof en De Bey hebben zich aangemeld om in te spreken op het agendapunt 5. Beide 
insprekers noemen onderwerpen (handhaving en recreatiewoningen) waarvoor geldt dat de heer 
Boersma de portefeuillehouder is. De heer Boersma is niet aanwezig. 

4. Rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid gemeente 
Midden-Groningen 

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 ten aanzien van het gemeentelijk 
vastgoed en vastgoedbeleid een uitgebreid onderzoek 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) 

Toezegginqen: 
• Wethouder Drenth zegt toe terug te komen op het verschil tussen de WOZ-waarde en 

verzekerde waarde van gemeentelijke objecten (genoemd is een brandweergebouw) 

Conclusie: 
Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 februari 2019, 
mits het raadsvoorstel en het raadsbesluit worden aangepast. De commissie is unaniem van 
mening dat bij aanbeveling 7 (splitsing tussen de rol van huisvestingsaanbieder en 
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de rol huisvestingsvrager) de insteek van het college dat er sprake is van collegiaal bestuur wordt 
gevolgd. De raad wordt geadviseerd om aanbeveling 7 niet over te nemen. 

5. Vaststellen woonvisie en prestatiekader RWLP (Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan) 

De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een nieuwe woonvisie nodig. Dat is wettelijk 
verplicht voor onze relatie met de woningcorporaties en voor prestatieafspraken tussen deze 
partijen en onze gemeente. De woonvisie is met intensieve inbreng van inwoners en organisaties 
gemaakt. De raad stelt op basis van haar bevoegdheid de woonvisie vast, samen met het 
Prestatiekader RWLP van de regio Oost-Groningen voor de voormalige gemeente Menterwolde. De 
raad stelt daarmee de doelen vast en de kaders waarbinnen het college samen met 
maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties, de woonvisie kunnen uitwerken in 
programma's en projecten. 

(Portefeuillehouder: mevr. Woortman) 

Toezessingen: 

• De wethouder zegt toe de afspraken die gemaakt zijn met Groningen over woningbouw in 
relatie tot Meerstad aan de raad ter inzage te geven. 

• De wethouder zegt toe, na overleg met wethouder Boersma, om voor de raadsvergadering 
uitsluitsel te geven over de opmerking van de inspreker de heer de Beij dat door de 
woonvisie vier van de zeven mogelijke oplossingsrichtingen ten aanzien van de 
permanente bewoning van recreatiewoningen uitgesloten zijn. 

• De fracties van GBMG en D66 vragen om een plan van aanpak en tot nu toe gehaalde 
resultaten ten aanzien van verpauperde panden aan de raad te overleggen. Wethouder 
Woortman zegt toe dit verzoek met de verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder 
Boersma te bespreken. 

• De wethouder geeft op vragen van GroenLinks aan dat er bij de bijeenkomst op 26 
februari, waar wordt gesproken over de strategische visie van het college, een overzicht 
beschikbaar is van de diverse visies waar het college aan werkt. 

Conclusie: 
Dit agendapunt wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 februari 2019. 
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6. Vaststellen Svn-verordeningen (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) 

De gemeente wil haar inwoners een financieel instrument bieden voor particuliere woningen. 
SVn-leningen kunnen benut worden voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen 
door particulieren. Met de Starterslening lenen particuliere eigenaren op een verantwoorde 
manier net dat beetje extra waardoor zij hun woning toch kunnen kopen. Met de 
Stimuleringslening krijgen eigenaren een mogelijkheid om bouwkundige maatregelen en 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen voor noodzakelijk particulier woningonderhoud, woning- en 
comfortverbetering binnen en om de eigen woning. Daarbij is asbestsanering ook inbegrepen. 
Ditzelfde kan ook door de eigenaar bereikt worden met de Verzilverlening, waarbij zij gebruik 
maken van een hypothecaire financiering. 

(Portefeuillehouder: mevr. Woortman) 

Openstaande vragen: 

D66 vraagt uit te zoeken of het mogelijk is om via het SNN subsidie te krijgen voor 
gebouw gebonden financiering en ook of innovatiesubsidie voor bijvoorbeeld domotica in 
de zorg mogelijk is. 
De ChristenUnie vraagt of het mogelijk is middelen te verstrekken aan burgers met een 
kleine beurs bij woningaanpassingen die onder het grensbedrag van het Svn vallen. 

Toezeggingen: 

• De wethouder zegt toe de vragen van D66 en de CU schriftelijk te beantwoorden. 

Conclusie: 
Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 februari 2019. 

7. Sluiting 
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