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Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  3 december  2019 (dinsdag) Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 19:30 uur  Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 19 december 2019 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen 

op dinsdag 3 a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De voorlopige agenda  

treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking hebben zijn te 

raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/. 

(voorzitter: Y.P. Lutterop)  (commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4. Besparing Meedoenfonds 

De raad heeft bij de Voorjaarsnota besloten om het Meedoenfonds te verhogen met  

€ 175.000 maar heeft ook tegelijk besloten dat dit bedrag weer bezuinigd moet worden 

vanaf het jaar 2020. Veel inwoners met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum 

weten de weg naar de webwinkel van het Meedoenfonds te vinden. Inwoners kunnen daar 

een tegoed besteden voor sociale-, sportieve en culturele activiteiten. In dit voorstel wordt 

aangegeven hoe we kunnen besparen op het Meedoenfonds. Tevens wordt geadviseerd om 

ook de voorzieningen ‘medische keuring van een invalidenparkeerkaart’ en de ‘verzekering 

van een scootmobiel’ op te nemen in het Meedoenfonds nu deze kosten niet langer vergoed 

worden vanuit de Wmo.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Armoederegisseur 

De raad wordt voorgesteld om de inzet van de armoederegisseur voort te zetten vanaf het 

jaar 2020. Met de inzet van een armoederegisseur kan toegewerkt worden naar en 

uitvoering worden gegeven aan een structurele armoedeaanpak in onze gemeente.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

6. Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2020 

Met ingang van 1 januari 2020 geldt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

een abonnementstarief. Dit tarief betekent dat inwoners voor de meeste Wmo-

voorzieningen maximaal € 19,00 per maand aan eigen bijdrage moeten betalen. De 

Verordening Wmo moet daardoor worden aangepast. Daarnaast ontbraken een aantal 

persoonsgebonden budget tarieven in de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo. Deze tarieven 

zijn toegevoegd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma/dhr. Verschuren) 

 

7. Afvalstoffenverordening 

Nu het beleid omtrent “van Afval naar Grondstof” door de gemeenteraad van Midden-

Groningen is vastgesteld, kan ook de Afvalstoffenverordening worden vastgesteld. De 

gemeentelijke afvalstoffenverordening stelt regels over het beheer en de inzameling van 

huishoudelijke en andere afvalstoffen. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 

Slochteren en Menterwolde kenden allemaal hun eigen verordening. Met dit besluit is ook 

dit onderwerp binnen de gemeente geharmoniseerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

8. Sluiting 


