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Beste leden, 

Hierbij de nieuwsbrief van november 2020. Wij wensen dat iedereen gezond 

door deze vervelende coronatijd heen komt. De epidemie duurt lang, maar 

zowel de fractie als het bestuur zijn druk bezig met de werkzaamheden. Een 

aantal keren hebben we fysiek vergadert maar de laatste weken vooral digitaal. 

Herman Loots heeft onlangs besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden 

voor de website. Liesbeth en Marcus hebben zijn werkzaamheden 

overgenomen en zijn momenteel druk doende om de website te vullen met 

wat alles er in de raad gebeurd en welke moties en amendementen worden 

aangenomen.  Wie ons wil ondersteunen om dingen op de website te plaatsen 

kan bellen met Liesbeth Lenting 06-22083017. 

Antoinette Plagge heeft haar bestuursfunctie als secretaris vervroegd 

neergelegd en maakt ook geen deel meer uit van het bestuur. Zij zal worden 

vervangen door Greetje Broek. Vanaf heden is zij de secretaris en het bestuur 

heeft besloten om met zijn vieren de komende tijd door te gaan tot de 

volgende Algemene Leden Vergadering. Wilt u het bestuur ondersteunen, dan 

kunt u hierover ook bellen met Liesbeth Lenting 

Het bestuur bestaat nu uit:  

Voorzitter: Liesbeth Lenting                     Secretaris: Greetje Broek 

Penningmeester: Henk Mulder                Bestuurslid Henk de Groot 

Het bestuur wil graag nog een oproep doen richting de leden: 

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen 

plaats. Het bestuur en de fractie zij zich aan het beraden over de aanpak 



hiervan en binnenkort is hierover een gezamenlijke vergadering. Wij willen  

voor de volgende ALV ( hopelijk ergens in maart 2021) een aantal werkgroepen 

samenstellen en roepen u op, indien u daar interesse voor heeft, om u alvast 

op te geven voor de volgende werkgroepen: 1) Campagne commissie 2) 

verkiezingsprogramma 3) kandidaten commissie Deze laatste kan alleen als je 

lijstduwer wilt zijn. Voor vragen en opgave kun je bellen naar Liesbeth Lenting 

of mailen voorzitter@gemeentebelangenmiddengroningen.nl 

Wij hopen van u te horen en wensen iedereen een goede gezondheid toe. Hou 

nog even vol en we hopen dat er snel weer betere tijden komen. 

Het bestuur Liesbeth, Greetje, Henk M en Henk de Gr. 

                                   

WAAROM BLIJVEN WE DIT PIKKEN?????? 

Mijnbouwschade door gas, door zoutwinning maar ook zouthaltes opvullen 

met gas als buffer. Het volplempen met windmolens, zonneparken. De ellende 

door gaswinning is inmiddels meer dan voldoende bekend, maar niet erkend. 

Doekjes voor het bloeden, meer is het eigenlijk niet al die (compenserende) 

maatregelen en het lijkt wel of we er ook nog bij staan te applaudisseren.   

De zoutwinning van Nedmag gaat gewoon door bij Trips en Borgercompagnie. 

Evenals de zoutwinning bij Westerlee/Heiligerlee. De zouthaltes bij 

Zuidwending/Ommelanderwijk worden gevuld met gas. Over mijnbouwschade 

horen we hier nauwelijks iets. De windmolens bederven niet alleen het 

woonplezier voor aanwonenden in Meeden, Muntendam en Zuidbroek, maar 

voor heel Oost-Groningen. Velen zijn geschrokken wat deze joekels die de 

horizon niet alleen vervuilen maar ook ondervinden mensen schade aan hun 

gezondheid door de zogenaamde laagfrequenties. Een Pekelder zei vanmorgen 

tegen mij: “Hebt t’idee dat die krengen bie mie in de veurtoene stoan”.   

Straks zien we aan de skyline ook de knipperende windmolens in de Drentse 

Monden van Nieuwediep tot aan Ter Apel.  En wat doet de plaatselijke politiek, 

behalve verwijzen naar een beslissing van hogerhand, niks dus, behalve het 
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incasseren van OZB en bouwleges.  Inmiddels werken we druk mee aan nog 

meer zonneparken, waarvan met name de energie-cowboys denken te 

profiteren. Die zien alleen maar €-tekens en het zal hun worst zijn wat dit 

betekent voor onze leefomgeving. In Groningen willen we, dankzij de 

provinciale Groen Links, nog meer bijdragen aan het Energie-Akkoord dan 

welke provincie dan ook. 

Oost-Groningen wordt straks 1 groot industriegebied. We klagen wel, maar wat 

doen we concreet? Voorlopig hoeven niet te rekenen op democratisch 

verkozen organen van gemeenteraad tot Provinciale Staten. Daar spreken we 

onze bezorgdheid uit en gaan over tot de orde van de dag.  Wellicht een gele 

hesjes beweging, zonder querulanten uiteraard.  Politici die zich met kettingen 

vastbinden aan een windmolen, of wegblokkades, ik droom er vaak van. Zijn er 

geestverwanten? Ik hoor het graag. 

Markus Ploeger              

                                    

Beste leden, 

Bedankt voor de bloemen en de kaart die ik na mijn verhuizing van 

bestuur/fractie en leden mocht ontvangen. Mijn woning is verkocht, de huur 

van het kantoorpand opgezegd (in beide panden  is in de voorbereiding van de 

oprichting van Gemeente Belangen Midden-Groningen regelmatig vergaderd, 

net als de vergaderingen van Groninger Belang)  en dit komt nu allemaal samen 

aan de Hoofdstraat 223-A in Hoogezand boven de winkel van Intertoys. Net als 

in het verleden weer kantoor aan huis! 

Verhuizen en herindelen ligt dicht bij elkaar en ik verwijs u dan ook graag naar 

een stuk op de website van RTV Noord “Aftellen tot Eemsdelta: wat levert een 

herindeling op”? Thema’s als: stijgende lasten en minder aandacht voor dorpen 

zijn er twee die er uit springen. Jammer genoeg heeft “Noord” de gemeente 

Midden-Groningen niet meegenomen in haar analyse…..wij zijn tenslotte al een 

jaar langer bezig dan de gemeente Groningen en Westerkwartier. Ook deze 

gemeenten hebben hun lasten fors moeten verhogen en bijvoorbeeld het dorp 



Haren klaagt steen en been omdat ze zich totaal niet gehoord voelen. Vaak 

gaat het gepaard met een reorganisatie van de gemeentelijke organisatie, ook 

weer met alle gevolgen van dien.  Ook onze gemeente plukt nog steeds de 

wrange vruchten van de herindeling. Het duurt veel langer om fatsoenlijk op te 

starten dan voorheen gedacht, dit mede veroorzaakt door de taken die de 

gemeenten er bij gekregen hebben (decentralisaties met name in het Sociale 

Domein). 

Als u de media in de gaten houdt dan kunt u zien, Liesbeth verdient daarvoor 

alle complimenten door dat allemaal bij te houden, dat zowel Gemeente 

Belangen alsmede Groninger Belang vaak worden genoemd.  Maar wij moeten 

alert blijven want er valt nog voldoende te doen voor onze fractie om op een 

positieve manier de vinger aan de pols en kritisch de financiën in de gaten te 

houden. Zeker in dit tijdperk van Corona waar je je politieke collega’s niet echt 

in de ogen kunt kijken.  

Hartelijke groet, Hans Haze  06-10305464 

                                   

Regionaal Energie Strategie of zie we door ( windparken en zonneparken ) het 
bos niet meer? 

Landelijk werken in dertig regio’s gemeenten /provincie en waterschappen 
samen om klimaatdoelen te halen. Waarbij binnen de regio’s smaakverschillen 
kunnen ontstaan. De ene regio gaat voor een betaalbare energierekening voor 
iedereen, de ander is ambitieuzer en wil al eerder dan 2050 energie neutraal 
zijn. Er moet in het RES proces voldoende ruimte zijn voor couleur locale. Daar 
zijn we het over eens.  In mijn beleving kun je alles onder dit onderwerp 
benoemen, hebben we het over een energietransitie, duurzaam op wekken van 
energie in welke vorm dan ook, of hoe gaan we dit allemaal inpassen, ruimtelijk 
gezien en de betaalbaarheid daarvan. Een opgave die je niet zomaar even op 
een avond aftikt in een raadsvergadering. Belangrijker is het formuleren van de 
uitgangspunten. Haalbaarheid en betaalbaarheid voor de samenleving en 
tegemoetkoming in de uitvoeringslasten en het belangrijkste van allemaal, 
draagvlak onder de bevolking. Niet weer geschoffeerd worden door provincie 



en het rijk. Als jullie het niet willen dan passen we het aan. Sterker nog, ze 
maken er een Rijkscoördinatie regeling van . Met andere woorden, zie als 
voorbeeld windpark N33. Jullie willen het niet dan maar een Rijkscoördinatie 
regeling. We worden aan de zijlijn gezet en zijn juridisch uitgespeeld.  Vanaf het 
begin heb ik namens de fractie onze insteek duidelijk gemaakt. We hadden en 
hebben nog steeds vele vragen en opmerkingen. Nog steeds kan het college 
ons niet overtuigen dat wij hoe dan ook binnen Midden- Groningen voorop 
moeten lopen. Dat is de redenen dat we tegen hebben gestemd. Echter een 
democratische meerderheid binnen de gemeente raad heeft voor gestemd. U 
kunt het raden dit zijn de coalitie partijen en gesteund door Groen-Links en 
D66. En nu de stand van zaken binnen het hele gebeuren. De provincie wil met 
enkele gemeenten nog steeds koploper zijn in het Regionale Energie Strategie 
gebeuren . De helft van de gemeente steunt het concept bod niet en wil 
aanpassingen. Hoe zo democratisch en samen zullen we de lusten en lasten 
verdelen? Dat dit de uitkomst zou worden heb ik namens de fractie meerdere 
keren aangegeven en voorspeld. Het college gesteund door een meerderheid 
van de partijen zag dit niet en wilde dit niet inzien. Nee het college blijft 
volharden. We lossen het wel op onder de noemer van het Huis van Thorbecke.  
 
Wat hangt er boven ons. U kunt het raden!  
Politiek Den- Haag, in deze minister Olongren grijpt in.  
Ze maakt er een Rijkscoördinatie regeling van en ja hoor uitkomst staat vast. 
Jullie nemen het maar, nog meer wind en zonneparken binnen onze gemeente 
en de regio c.q. de provincie. Zonder inspraak worden we koploper. Hoe zo 
inspraak, hoezo luisteren naar de bevolking? Nee, Den-haag ziet ons als 
periferie waar nog veel ruimte is , en weinig kiezers wonen. Binnen de publieke 
opinie in de regio zien we wel kritische kanttekeningen. Woorden als nooit 
meer Groningen als wingewest. Nooit meer een gastrauma. Nooit meer een 
wingewest: dat is hier een breed sentiment.  Desalniettemin wil de provincie en 
meerderheid van de gemeentes een zesde van landelijke hernieuwbare energie 
voor zijn rekening nemen.  Of zoals een oud journalist het omschreef. Na de 
turf -en de gaswinning moet Groningen voor de derde keer een energie 
provincie worden. Eerst hebben we in Groningen ondergronds alles kapot 
gemaakt, nu doen we het bovengronds. De lasten voor de energietransitie zijn 
voor de burgers, de lusten voor anderen. De revenuen komen rechtstreeks in 
de zakken van de grote jongens, de markt /energiebedrijven. Dat de lusten van 
de transitie aanzienlijk zijn, staat vast. individuele boeren worden in één klap 
miljonair, de vaak buitenlandse eigenaren van wind en zonneparken verdienen 
bakken met geld.  
 



En wat roept het kabinet? Lokaal eigendom is een mooi ideaal om op te 
bouwen. Een in mijn beleving wel een erg eenzijdige benadering.  
Maar ja , daar gaan we weer, de burgers, wij met elkaar betalen het ook nog 
eens. Grote energie partijen komen en investeren niet eerder dan dat ze 
zekerheid hebben dat men grote sommen geld ontvangen. Dit noemen SDE 
subsidie ( Subsidie Duurzame Energie ) die ik en U zelf betalen. Tevens heeft 
het VNG bestuur aanvullende afspraken met het kabinet gemaakt betreffen de 
woonlasten neutraliteit, warmteverordening, regionale energiestrategie en 
toereikende financiële middelen op basis van artikel 2 van de Financiële -
verhoudingswet. Dit is grote lijnen wat er op ons afkomt. Tevens wil ik wat 
uitvoeriger ingaan op ; hoe kijkt de fractie van gemeente belangen tegen dit 
soort zaken aan.  Dat we in Midden-Groningen werk momenten maken naar de 
overstap van duurzame energie staat voor ons vast. Zeker in een gemeente 
waar een groot deel van de bevolking nog steeds kampt met de gevolgen van 
aardgaswinning en een andere deel met de winning van zout. De gevolgen van 
welke vorm van mijnbouwschade is en zal er nog wel even blijven.  
 
Daarom zijn we met elkaar verplicht om na te denken over hoe gaan we om 
met energie. Binnen de discussie over het nog gezamenlijk te bepalen opgave 
voor de RES. daarvan zeggen wij dat zonnepanelen op daken ( bebouwd ) mee 
moeten tellen in de opgave RES. Plaatsen op daken is dichtbij de eindgebruiker 
en levert geen ruimteverlies op . Des te meer de daken benut worden, des te 
lager is de druk op het landschap en de leefomgeving. Met andere woorden, 
wij zijn geen voorstander om het hele landschap vol te plempen met 
grootschalige zonneparken of weides. We hebben voorbeelden van 
grootschalige zonne -en windparken waar geen draagvlak voor was en is. Wij 
willen geen verrommeling van het landschap. Geef de grote investeerders, 
speculanten niet alle ruimte. Op voorhand hebben zij geen oog voor het 
landschap, de burger en staan alleen voor het financiële rendement.  
 
Jan Velthuis. 

                                    

Sociaal domein 



De portefeuille sociaal domein is er één waar sinds 2018 flink moet worden 

bezuinigd. Zitting in de werkgroep sociaal domein wilden wij beter op de hoogte 

gebracht worden, daarmee ook de raad, over de verloop van diverse 

bezuinigingen en ontwikkelingen. Naast de financiële verantwoording ( 

begroting, najaarsnota en jaarrekening) zijn er twee keer per jaar,  dat ook de  

inhoudelijke kant wordt verantwoord.  September 2020 ontvingen wij  de 

tweede “de stand van zaken sociaal domein” en de evaluatie van de 300 

gezinnen onderzoek. Deze werden besproken in de raadscommissie van 1 

oktober 2020. Er was voor die avond een tijdsduur bepaald van 19.00 uur tot 

20.45 uur om deze twee onderwerpen te bespreken. Na de eerste termijn van “de 

stand van zaken sociaal domein” was het al bijna 20.00 uur en moest de 

wethouder Peter Verschüren nog het woord voeren. U begrijpt dat er geen tijd 

was voor een zorgvuldige tweede termijn en bespreking van de evaluatie 300 

gezinnen. Maar wordt vervolgd. Hierover zal in de werkgroep sociaal domein 

nog het nodige  gezegd worden.  Onderstaand waren  mijn “beoogde” bijdrages, 

zodat U op de hoogte bent, wat wij hebben ingebracht bij de agendapunt “de 

stand van zaken sociaal domein”.  Er konden nog enige vragen gesteld worden 

over de evaluatie 300 gezinnen. Deze twee agendapunten komen niet terug in 

een raadsvergadering. 

 

Raadsbrief Eindverslag project aanpak 300 gezinnen. 

 

Na dit eindverslag te hebben gelezen,  geeft  het de fractie van 

Gemeentebelangen MG het gevoel dat de sociale teams hard hebben gewerkt 

aan de bezuinigingen Implementatie Jeugd-WMO om de  extra kosten voor de 

Gecertificeerde instellingen te kunnen financieren.  De taakstelling van 2 

miljoen euro bezuinigen IP Jeugd was bijna gehaald. Waardering voor de inzet 

vanuit de sociale teams. Bij GBMG de vraag, zijn de gecertificeerde instellingen 

betreffende de kosten in control. Hebben zij alles gedaan om de kosten te 

drukken zodat de tarieven niet zo extreem moesten worden verhoogd. Is hier 

inzicht in de problematiek GI. ( er wordt gesproken over financiële en 

organisatorische vraagstukken?). Er staat geschreven “Een verklaring voor deze 

stijgingen tarieven zou kunnen zijn op het doorschuiven van gezinnen door de 

sociale teams, terwijl de data dit niet laten zien.”  Er is geen toename van het 

aantal kinderen, een normale in en uitstroom, “Wat is dan de verklaring van de 

verhoging tarieven (  alleen de gemiddelde kosten per kind zijn verhoogd. )   

 

Er is een nieuw en meer getransformeerde plan ontwikkeld op basis van 

1. Versterking van de casusregie vanuit de sociale teams 

2. Het werken met een gedocumenteerde ondersteuningsplan 

3. Eigen kracht aanboren door beter gesprekstechnieken en positieve 

benadering van het gezin. 



Dit leidde tot een andere werkwijze, de vraagstukken worden nu veel meer 

bekeken vanuit het perspectief van het gezin als geheel. Een gezinsplan 

schrijven door in plaats van voor de zorgaanvragers met duidelijke doelen en 

tijdsduur, de zorgvrager meer betrekken bij de zorgvraag. Meer sociale 

veerkracht. Dat het ook duidelijk is, dat er iets van hun verwacht wordt en dat 

het niet vrijblijvend is. Bij geen medewerking, dat de jeugdhulp dan wordt/ kan 

worden stopgezet bij geen verbetering en medewerking. Het invoeren nieuwe 

werkwijze leidde tot het verlagen van de indicatie waarde per verwijzing. 

De genoemde leermomenten en de eventuele negatieve invloeden,  kwesties,  

worden meegenomen naar de reguliere werkwijze van de sociale teams – ter 

kennisgeving.  Bij de fractie van Gemeentebelangen MG kwam de vraag naar 

boven, hadden we dit al niet eerder kunnen/moeten doen, de kosten van de  300 

gezinnen tegen het licht houden.  Dit is voor GBMG geen eindverslag in de zin 

van, het is goed zo. We moeten niet stoppen maar blijvend monitoren in kosten 

van gezinnen waar veel hulp wordt geboden en de kosten hoog zijn.  

 

Geke Akkerman-Ritsema 

Portefeuille sociaal domein, Jeugd en WMO, en scholen. 

 

Tot slot wensen alle bestuursleden en onze fractieleden de leden ondanks alles 

alvast hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe.  

 

 


