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1. Voorstel 

 Vaststellen van de Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 

2019, inclusief bijlagen; 

 De subsidieverordening ad €4,35 miljoen financieel te dekken uit het budget “inpassingskosten” 

die voor de aardbevingsregio beschikbaar komt; 

 Dit via begrotingswijziging 2019-014 als verwoord in paragraf 9 van het raadsvoorstel vast te 

stellen. 

 In het geval dekking vanuit de “inpassingskosten” toch niet (volledig) mogelijk blijkt in te 

stemmen met dekking vanuit het Nationaal Programma Groningen; 

 

2. Inleiding 

Op 29 november 2018 is de Structuurvisie van Overschild 2018-2028 vastgesteld door de raad. 

Hierin wordt het voornemen voor een  Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild aangekondigd. Met dit 

fonds wil de gemeente de bewoners van het dorp Overschild stimuleren, om bij het versterken of 

opnieuw bouwen van hun woningen,  aanvullende kwaliteit verhogende maatregelen te treffen om 

daarmee ook de kwaliteit van het dorp in totaliteit te vergroten. Deze kwaliteit kan tot uiting 

komen in de ruimtelijke kwaliteit van de woning en het erf, de duurzaamheid van de woning en de 

levensloopbestendigheid er van. De benodigde omvang van het fonds in berekend op €4,35 miljoen. 

Het fonds en de daaruit aan te vragen subsidie is beschikbaar voor het gehele postcodegebied 

Overschild. De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten. De eigenaar/bewoner draagt zelf 

30% bij. De dorpsbouwmeester krijgt een rol bij het ondersteunen en inspireren van de bewoners.  

Voor karakteristieke panden in dit postcodegebied (34 panden) komt er een vergelijkbare regeling 

vanuit de provincie Groningen. Deze regeling beoogt alle karakteristieke panden te behouden en de 

oplossing sloop-nieuwbouw te ontmoedigen. De provinciale regeling betreft een pilot. Bij goed 

resultaat wordt deze ook in andere dorpen toegepast. Bij het opstellen van de subsidieverordening 

Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild 2019 is geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze 
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regeling van de provincie. 

 

Het Fonds heeft ook grote betekenis voor het bieden van meer gelijkwaardigheid in het dorp en 

met name ook tussen de verschillende batches. Overschild heeft te maken met drie verschillende 

regimes. De Meerweg valt onder de batch 1.467 (37 adressen), de rest van het dorp onder de batch 

1.588 (89 adressen) en het buitengebied (108 adressen)  valt onder de HRA-systematiek. Als 

voorbeeld maakt het voor het onderdeel duurzaamheid nogal uit of een woning alleen bouwkundig 

versterkt wordt of dat er sloop-nieuwbouw plaatsvindt. Bijna alle huizen in Overschild kennen 

energielabel G. Sloop-nieuwbouw leidt vanwege de bouwvoorschriften automatisch tot een nieuw 

huis met energielabel A of A+. Bouwkundige versterking leidt niet tot duurzaamheidsaanpassingen. 

Daarvoor is alleen een generiek bedrag van €7.000 beschikbaar. Deze is echter absoluut 

ontoereikend voor een substantiële stap van energielabel G naar bijvoorbeeld C of B. Het Fonds kan 

bestaande gevoelens van ongelijkheid op dit punt verzachten. Een ander voorbeeld betreft het 

buitengebied waar door het hanteren van een andere NPR verwacht wordt dat er minder 

maatregelen nodig zijn of zelfs helemaal niet. Door het hanteren van een minimumbedrag kunnen 

zelfs mensen die uiteindelijk helemaal geen versterking nodig zijn, deelnemen. Het bieden van 

deze mogelijkheid wordt gezien als vorm van compensatie voor de jaren van onduidelijkheid en 

zorgen voor deze mensen. 

Ten tijde van het schrijven van dit raadsvoorstel zijn de eerste bewoners van Overschild, met name 

van de Meerweg, gestart met het ontwerpen van hun nieuwe woningen. Daarom is deze verordening 

snel nodig, zodat zij nu al kunnen anticiperen. De verordening bevat de voorwaarden voor het 

aanvragen van een subsidie uit dit fonds. De verordening beschrijft de maatregelen waarvoor een 

bijdrage uit het fonds kan plaatsvinden, de voorwaarden die daarvoor gelden, en de wijze waarop 

toekenning en verantwoording wordt geregeld. 

De plek waar de subsidie administratief wordt uitgevoerd wordt nog georganiseerd. De gemeente 

kan dit zelf organiseren of extern plaatsen. Een mogelijke partij zou in het geval van externe 

plaatsing het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) kunnen zijn. Het SNN gaat reeds de 

subsidieregeling voor de batch 1.588 uitvoeren. Daarbij wordt gewerkt met een bouwdepot. Gezien 

het aanvullende karakter is het toevoegen van de subsidie uit het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild 

aan dit bouwdepot een goede kans. Voor het administratieve proces wordt een deel van het budget 

gereserveerd. 

3. Publiekssamenvatting 

Dit voorstel bevat een verzoek aan de raad van de Gemeente Midden-Groningen om de 

Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild 2019 vast te stellen. Dit Fonds komt voort 

uit de Structuurvisie Overschild 2018-2028 en dient een extra kwaliteitsimpuls binnen de 

grootschalige versterkingsoperatie mogelijk te maken. Na vaststelling van deze verordening kunnen 

eigenaren binnen het postcodegebied Overschild (9625) een subsidie aanvragen voor aanvullende 

maatregelen die een extra impuls te geven aan de kwaliteit van hun eigen woningen en daarmee 

uiteindelijk aan heel Overschild. De kwaliteitverhogende maatregelen kunnen betrekking hebben 

op de ruimtelijke uitstraling van de woning, de duurzaamheid van de woning en de 

levensloopbestendigheid van de woning. 
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4a. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad van Midden-Groningen stelt subsidieverordeningen vast. In eerste instantie is 

onderzocht of eventueel alleen een subsidieregeling gekoppeld aan de Algemene 

subsidieverordening van de gemeente mogelijk was (zie de raadsbrief hierover van 15 april 2019). 

In dat geval is het college gemandateerd. Aangezien de nieuwe integrale Algemene 

Subsidieverordening voor Midden-Groningen op 1 januari 2020 ingaat bleek dit geen optie. Het 

tijdelijk koppelen van de regeling aan een bestaande verordening Subsidieverordening Welzijn 

gemeente Slochteren was ook geen optie. Hiervan weken de doelstellingen teveel af. Om deze 

redenen wordt u nu toch een volledige subsidieverordening ter vaststelling voorgelegd.  

4. Beoogd effect 

Het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild beoogt de kwaliteit van de woningen in Overschild te 

verhogen, zodat kwaliteitsverbetering en koppelkansen maximaal worden benut. Deze subsidie 

maakt het voor bewoners en voor het hele dorp Overschild mogelijk om beter uit de versterking te 

komen. De uitkering van de subsidie is bedoeld voor kwaliteit verhogende maatregelen op het 

gebied van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Dit leidt tot: 

 Het kunnen faciliteren van bewonersbehoeften, die het drama van de versterking willen 

aangrijpen om structurele wijzigingen in de kwaliteit van wonen aan te brengen. Zie het 

Witboek, de Dorpsvisie en de Structuurvisie. 

 Dit fonds vergroot het gevoel van gelijk perspectief tijdens de versterkingsoperatie en heeft 

een positief effect op de maatschappelijke samenhang van het dorp.  

 De mogelijkheid eigenaren die alleen maar voor versterking in aanmerking komen wordt meer 

kansen geboden en een deel van het grote verschil tussen sloop-nieuwbouw en versterken 

enerzijds en tussen dorp en buitengebied wordt verkleind. 

 Het terugbouwen van huizen met een hogere gezamenlijke kwaliteit dan op grond van per 

eigenaar beschikbare herbouwbudget mogelijk zou zijn. 

 Een kwaliteitsverhoging voor het aanzicht van hele dorp en daarmee de aantrekkelijkheid, 

leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. 

 Vergroten van het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en ondernemers. 

 Verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (ruimtelijk, sociaal en economisch). 

 Bijdragen aan meer fysiek en mentaal gezonde jaren in de eigen omgeving oftewel meer 

mogelijkheden voor langer zelfstandig wonen. 

 De verbinding met andere maatschappelijke doelen van de gemeente zoals: 

o  Duurzaamheid. 

o  Levensloopbestendigheid. 

o  Welstandsbeleid. 

 

5. Historische context 

Bewoners van Overschild hebben door middel van hun Witboek gebruik gemaakt van hun 

zeggenschap door zelf te bepalen wat nodig is voor de leefbaarheid en ontwikkeling van hun dorp. 

Ze hebben hiermee een rol opgeëist en gekregen in de versterking van hun dorp. Ze hebben zich 

ingezet om samen met de gemeente te komen tot de Dorpsvisie Versterking Overschild en 

daaropvolgend de Structuurvisie Overschild 2018-2028. Het idee en de noodzaak van het Fonds 

Kwaliteitsimpuls Overschild komt rechtstreeks uit dit proces en deze Structuurvisie.  
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Er is overwogen om voor het fonds een aanvraag in te dienen bij het Nationaal Programma 

Groningen. Er is besloten om deze aanvraag niet in te dienen, maar om de kosten van deze subsidie 

te laten vallen binnen de zogenoemde “inpassingskosten”. Reden hiervan is dat het fonds 

gekoppeld is aan de versterking. De bedragen uit het versterkingsadvies worden als basis gebruikt 

voor de berekening van de hoogte van het subsidiebedrag. Bij voorkeur wordt de uitvoering van de 

maatregelen ook gelijk opgepakt met de versterkingsmaatregelen. 

Het bestaan van drie verschillende aanpakken in Overschild leidt bij bewoners tot een gevoel van 

ongelijke behandeling en rechtsongelijkheid. De batchgerichte aanpak van de versterking van 

Overschild in de kern, en de objectgerichte aanpak in het buitengebied heeft een negatieve invloed 

op de sociale cohesie van het dorp. Deze subsidie moet het ook voor eigenaren van panden die niet 

versterkt worden, mogelijk maken om hun woning te verbeteren tijdens het versterkingsproces van 

Overschild. Het is een grote wens van de bewoners dat er meer gelijkwaardigheid komt. 

Een ander punt is de reeds eerder toegekende middelen voor de pilot erfgoed in Overschild. Via de 

provincie Groningen is een bedrag van €2 miljoen beschikbaar gekomen voor een pilot om erfgoed 

i.c. karakteristieke panden (34) in Overschild te behouden. Deze 34 panden kunnen dan geen 

gebruik maken van het fonds Kwaliteitsimpuls Overschild. Dit kan pas wanneer behoud  iets 

mogelijk is en sloop-nieuwbouw noodzakelijk wordt. In dat geval vervalt de mogelijkheid voor 

subsidie uit de provinciale regeling en komen deze panden onder het Fonds Kwaliteitsimpuls te 

vallen. De provincie bewaakt het budget voor haar eigen regeling en werkt nu een 

subsidieverordening uit. De besluitvorming hierover is binnen de provincie op dit moment gaande. 

Er is getracht om de voorwaarden van de verordening voor het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild 

goed af te stemmen op deze provinciale regeling.  

6. Argumenten 

De subsidieverordening bevat meerdere inhoudelijke en financiële keuzes. Deze keuzes zijn 

beargumenteerd genomen. Er is een toelichtend stroomschema gemaakt waarin deze keuzes 

worden weergegeven. Het gaat onder meer over de volgende punten: 

 

1. De verdeling 70% subsidie – 30% eigen bijdrage: dit is relatief gunstig vergeleken met 

andere regelingen. Gekozen is voor deze verhouding vanwege: 

a. De grote opgave en de omvangrijke impact op bewoners.  

b. Vergelijkbaarheid met de provinciale erfgoed-regeling waar ook met 70-30 

wordt gewerkt. 

2. In afwijking van de provinciale regeling voor erfgoed wordt hier voorgesteld om het 

maximum bedrag per woning te relateren aan het versterkings- of nieuwbouwbudget. 

De provincie werkt met een bedrag per m2 (in vier groepen). Er is gekozen voor een 

percentage op basis van juridisch advies. Een dergelijke keuze dekt beter de 

rechtmatigheid van de regeling en is daarmee “eerlijker” richting bewoners. 

3. Om te voorkomen dat enkele hele dure panden heel veel subsidie kunnen ontvangen is 

wel een algeheel maximum ingesteld van €50.000,- per adres. Tevens is een minimum 

subsidiebedrag van €7.500,- ingesteld voor de situatie voor de (waarschijnlijk 

hypothetische) situatie dat er panden zullen zijn waaraan helemaal niets hoeft te 

gebeuren. In dat geval is een percentage van €0 helaas €0 en dat willen we met een 

minimumbedrag voorkomen. 
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4. De subsidie wordt pas toegekend wanneer het beschikbare bouwbudget is opgemaakt. 

Het is namelijk best mogelijk om delen van de gewenste maatregelen al in het 

bestaande bouwbudget te betalen door het schuiven met posten daarbinnen. Tevens 

kan dit bouwbudget niet als eigen financiering worden ingezet. Het gaat echt om 

aanvullende maatregelen. 

5. Het budget van €4,35 miljoen is gebaseerd op  schattingen door een erkend 

kostencalculatiebureau die ingezet is bij het opstellen van de Structuurvisie Overschild 

2018-2028. Het verdelingsmechanisme met percentages en maximale bedragen is zo 

ingericht dat wanneer iedereen voor een maximaal bedrag gebruik maakt het bedrag 

precies op is. Wanneer mensen geen gebruik maken zal er dus budget overblijven. Dit 

restant vloeit terug richting de inpassingskosten. Voor het alternatief, meer subsidie 

verstrekken in de verwachting dat uiteindelijk niet iedereen zal meedoen, is niet 

gekozen. Ten eerste omdat de huidige hoogte van de subsidie al heel netjes is en ten 

tweede omdat hierdoor het risico ontstaat dat niet iedereen gebruik kan maken als er 

plots toch veel meer mensen dan verwacht meedoen. Die kans op ongelijkheid willen 

we vermijden. 

6. Desondanks is voor alle zekerheid toch een subsidieplafond en een regel opgenomen in 

het geval van het bereiken daarvan. Wij hebben niet de beschikking over de exacte 

gegevens van de bouwbudgetten van alle woningen. Van de Meerweg en deels van het 

rest van het dorp hebben we goede schattingen, van het buitengebied weten we nog 

niets. De schattingen van het totaal zijn tot stand gekomen door extrapolatie van 

hetgeen we wel weten. Hier zit een risico in, die we met een subsidieplafond hebben 

afgedicht. 

7. De keuze is om uiteindelijk wel het hele bedrag via deze subsidie in te zetten. Een 

alternatief zou kunnen zijn om voor de gemeente zelf een bedrag achter te houden 

voor eigen invullingen met betrekking tot kwaliteitsverbetering. Denk aan 

verbeteringen van de kavelstructuur, de aankoop van grond voor noodzakelijke 

uitbreiding, herinrichting van de wegen, etc. Hiervoor is niet gekozen, omdat we: 

a. Hiervoor geen ruimte hebben uitgaande van de berekeningen in de 

structuurvisie. Dan kunnen deze ambities niet worden waargemaakt. 

b. Hiervoor apart middelen uit de pot inpassingkosten kunnen wordt onttrokken. 

Dit gebeurt ook al voor andere hoogste noodzakelijke uitgaven zoals 

bijvoorbeeld flora en fauna-maatregelen. 

 

Andere argumenten voor dit fonds en deze subsidieverordening zijn: 

 Het beoogde Fonds kwaliteitsimpuls Overschild 2019 is feitelijk een voorwaarde voor het 

realiseren van de ambities uit de Structuurvisie Overschild 2018-2028.  

 Dit fonds is in lijn met het coalitieakkoord van Midden-Groningen: Gemeente als 

bondgenoot| Initiatiefnemer staat centraal, Groots in kleinschaligheid|Dorps en 

wijkgericht werken en in het bijzonder Economie van de Toekomst|Gevolgen gaswinning, 

Duurzaamheid en de Woonvisie.  

 Zonder dit fonds kunnen belangrijke verbeteringen in de individuele woningen geen 

doorgang vinden en is het idee van het icoonproject Overschild minder haalbaar.  

 Zonder het fonds krijgt de inzet van de dorpsbouwmeester minder waarde. 
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7. Kanttekeningen en risico’s 

Er zijn een aantal kanttekeningen en risico’s: 

 Momenteel is er geen duidelijkheid over het beschikbare budget voor dit fonds (zie punt 9). 

Dat is een probleem, omdat nu het moment is dat bewoners op de kansen van het fonds 

moeten kunnen anticiperen. Daarom is eerder dit jaar door het college ingestemd met een 

voorschot van €500.000. Hierover bent u per raadsbrief van 15 april 2019 geïnformeerd. 

 Als het dorp teruggebouwd wordt met lage kwaliteit, leidt dit op lange termijn tot 

waardedaling van de woningen en een daling van de leefbaarheid. Er wordt gekozen voor 

het verstrekken van voorschotten tot 80% van het subsidiebedrag met ook nog de 

mogelijkheid voor het aanvragen van 10% extra voorschot. Verstrekken van voorschotten 

kan ertoe leiden dat de gemeente in de praktijk geld terug moet vorderen. Dit risico is op 

twee manieren te ondervangen. Ten eerste doordat het budget dekkend is bij maximaal 

gebruik. Niet gebruik leidt dan automatisch tot een “stille reserve”. Ten tweede door 

daadwerkelijke verstrekking te koppelen aan een concrete opdracht aan een aannemer. 

 Partijen als NCG en CVW vinden het bestaan van het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild 

lastig. Zij zien dit als een complicerende en vertragende factor, die de snelheid van het 

keuzeproces van bewoners kunnen vertragen en daarmee het bouwproces. Beide partijen 

beschouwen elke vertraging als een inbreuk op het zo snel mogelijk wegnemen van de 

onveiligheid in het aardbevingsgebied. 

 Er kan een gevoel van sociale ongelijkheid ontstaan bij andere bewoners van Midden-

Groningen en bewoners van Overschild die de 30% eigen bijdrage niet zelf op kunnen 

brengen of lenen vanwege een lage draagkracht. Het eerste punt is verdedigbaar vanwege 

de extreem grote opgave waarvoor Overschild staat. Wanneer duidelijk wordt dat een 

dergelijke opgave in andere dorpen ook aan de orde is, kan tegen die tijd een zelfde 

werkwijze worden overwogen. Evengoed kan de opgave elders minder groot zijn en is ook 

een andere manier van benaderen mogelijk. Het is derhalve maatwerk. Het tweede punt 

van een mogelijke te lage draagkracht is helaas moeilijk te voorkomen. 

 Er is in het verleden gevraagd of deze subsidiemogelijkheid invloed heeft op de fiscale 

situatie van de aanvrager. Voor particulieren lijkt dit niet het geval. Daar wordt het 

ontvangen van een subsidie van overheidswege niet gezien als inkomen. Voor bedrijven ligt 

dit anders. Daar wordt een subsidie wel gezien als omzet voor het bedrijf en is derhalve 

btw en omzetbelasting aan de orde. 

 

8. Financiële paragraaf 

 

Kosten 

Het subsidiebedrag €4,35 mln. is inclusief de kosten voor de administratieve afhandeling 

(bijvoorbeeld van het SNN). Hiervoor wordt 5% van het totaal gereserveerd, te weten €217.500. 

Voor deze subsidie gaan we uit van 100% dekking en een subsidieplafond per woning en (voor de 

zekerheid) voor het totaal van de regeling. Ook geldt een minimum bedrag voor panden die 

uiteindelijk niet hoeven te worden versterkt. Het beschikbare budget wordt verdeeld over alle 

woningen in het postcodegebied. Bij maximaal gebruik door alle inwoners zal het fonds precies 

opgebruikt zijn.  
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De wijze van uitbetaling wordt opgenomen in de beschikking en ziet er als volgt uit: 

 batch 1.588: via bouwdepot (via batch 1.588 bij SNN), 100% van het subsidiebedrag; 

 batch 1.467: via bankrekening aanvrager/eigenaar, 80% van het subsidiebedrag, 

mogelijkheid tot extra 10% voorschot op verzoek; 

 buitengebied: via bouwdepot of anders via de bankrekening aanvrager/eigenaar (zie 

1.467). Voor deze groep is nog niet bekend of er een bouwdepot gaat komen. 

Baten / Dekking 

Door het college is eerder een voorschot van €500.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidie. Deze 

kosten worden gedekt uit de lumpsum voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek. 

Uiteindelijk wil het college het subsidiebudget dekken uit het regionale budget voor 

inpassingskosten. Dit budget is in de bestuurlijke afspraken binnen de versterkingsaanpak 

afgesproken. Het doel van het inpassingsbudget is om hieruit alle kosten te betalen die nodig zijn 

voor de versterking, maar die niet rechtstreeks betaald kunnen worden uit de directe budgetten 

voor de herbouwwaarde. Behalve kwaliteitsvergroting gaat het dan bijvoorbeeld om kosten voor 

het omleggen van leidingen, het aanpassen van de inrichting van de openbare ruimte, 

noodzakelijke aankopen van grond, etc., etc. Dit voornemen tot dekking is ook  met u 

gecommuniceerd in de besluitvorming over de eerste aanvragen bij het Nationaal Programma 

Groningen (Raadsbesluit 23 mei 2019, zaaknummer 2019-015924). 

Het college is van mening dat het budget inpassingskosten zich uitstekend leent voor dekking van 

de subsidieregeling voor het Fonds kwaliteitsimpuls. Zij zet alles in het werk dit zo ook te regelen. 

Op dit moment worden op regionaal niveau tussen gemeenten onderling en met rijk en provincie 

nadere afspraken gemaakt over de inzet van deze inpassingmiddelen. Onvermijdbare fysieke 

ingrepen staan hierbij niet ter discussie, maar maatregelen die richting kwaliteit en sociale 

inpassing zijn nog onderwerp van debat. Het college vindt in de grote (rechts)ongelijkheid binnen 

Overschild, veroorzaakt door bureaucratische grenzen en bestuurlijke besluiten een belangrijk 

argument om de vulling van het Fonds kwaliteitsimpuls toch vanuit de rijksoverheid en dus via de 

“inpassingskosten” te financieren. 

Helaas is het de verwachting dat dit proces niet afgerond voordat u om een besluit over deze 

verordening wordt gevraagd en voordat de verordening open gaat. Vandaar het eerder genomen 

besluit voor een voorschot. De gemeente loopt hier wel het risico dat de toekomstige spelregels 

voor de inpassingskosten de inzet voor het Fonds Kwaliteitsimpuls niet rechtvaardigen. In dat geval 

zijn er twee andere opties: het Nationaal Programma Groningen of de algemene reserve van de 

gemeente. Het college vindt onttrekking aan de algemene reserve niet wenselijk. Daarom vraagt 

het college om financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen als eventuele achtervang 

aan te wijzen. 

Begrotingswijziging 

In de financiële onderbouwing bij dit raadsvoorstel is rekening gehouden met €4,35 mln. baten 

vanuit de inpassingsmiddelen. Formeel is op het moment van de besluitvorming geen zekerheid 

over deze baten. Mocht die zekerheid bij de jaarrekening 2019 nog niet verkregen zijn, dan dient 

dit in de risicoparagraaf van de jaarrekening opgenomen te worden. 
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9. Communicatie  

De bewoners van Overschild dienen vroeg in het ontwikkelproces van hun te versterken woning of 

hun nieuw te bouwen woning op de hoogte te zijn van de kans die de  subsidieverordening biedt. 

Daarom is deze kans onder voorbehoud van vaststelling door uw Raad al aangekondigd. De 

spelregels zijn na het akkoord door het college gecommuniceerd met de dorpsbouwmeester, de 

architecten die al aan het tekenen zijn voor mensen aan de Meerweg en met het 

architectencollectief De Toeverlaat. Daarnaast zijn de medewerkers van NCG en CVW op de 

hoogte. Ook is de kans in enkele bewonersbijeenkomsten aangestipt. 

In het septembernummer van de periodieke nieuwsbrief voor het dorp zal de subsidieverordening 

ook worden aangekondigd, zodat na uw instemming de bewoners van Overschild snel gebruik 

kunnen gaan maken van de mogelijkheden die deze biedt. Zoals in de verordening staat opgenomen 

gaat deze open per 1 oktober 2019. Tenslotte staat een vermelding op de speciale webpagina voor 

Overschild klaar en is een A4-folder in voorbereiding. 

 

10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild komt voort uit de ambities in de Dorpsvisie versterking 

Overschild en de Structuurvisie Overschild 2018-2028. Deze documenten zijn met inzet van het 

dorp tot stand gekomen.  

Binnen de huidige gesprekken in het dorp is de mogelijke komst van de subsidiemogelijkheid ook 

Begrotingswijziging 2019-014

Betrokken teams Programma Gevolgen Gaswinning

Naam voorstel Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild 2019 (2019-019784)

Besluitvorming Raad

Incidenteel / Structureel Incidenteel

Begrotingswijziging exploitatie Toevoeging Onttrekking

Naam programma

reserve reserve

Programma: 1 Dorpen en Wijken 0 0 0 0 0 0

Programma: 2 Sociaal 0 0 0 0 0 0

Programma: 3 Economie 4.350.000 4.350.000 0 0 0 0

Programma: 4 Dienstverlening 0 0 0 0 0 0

Programma: 5 Bestuur en bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0

Totalen begrotingswijziging exploitatie 4.350.000 4.350.000 0 0 0 0

Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)

Uitgaven Inkomsten Onttrekking Toevoeging

Investeringen 0 0 0

reserves 0 0 0

voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Totalen begr.wijz.investeringen/balans 0 0 0 0 0

Lasten Baten Saldo voor 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo na 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Saldo balans

+ = toename

-  = afname
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aangekondigd. Vanzelfsprekend met het voorbehoud van instemming door uw raad. Deze is met 

veel interesse ontvangen. Er bestaat veel belangstelling voor. Dit bleek bijvoorbeeld ook tijdens de 

door de gemeente georganiseerd excursie naar Almere. 
 

Na vaststelling is het de bedoeling, dat de regeling zo snel mogelijk open gaat en dat bewoners er 

gebruik van kunnen maken. De verwacht is dat de eerste aanvragen nog dit jaar zullen volgen. 

De looptijd van de regeling is 5 jaar met een optie tot verlenging wanneer de versterkingsopgave 

onverhoopt mocht uitlopen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlagen: 

1 Lijst met adressen batch 1.467 (vertrouwelijk) 

2 Lijst met adressen batch 1.588 (vertrouwelijk) 

3 Lijst met adressen restgroep (vertrouwelijk) 

4 Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019  

5 Raadsbrief Voorschot Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild met verzenddatum 12 april 2019 

 


