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Besluitenlijst, BIJLAGE 2.1

Versterkingsoverleg Groningen, 15 juni 2021 16.00 uur, digitaal

Nr. Agendapunt Toelichting

1 Opening en mededelingen Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Besluitenlijst overleg Opmerking over punt 7. Het punt van de woningen blok A op norm die nu € 17.000,- krijgen ipv de € 
30.000,- moet opgepakt worden. Er ontstaat een nieuw verschil t.o.v. woningen blok B. Dit punt wordt nu 
eerst ambtelijk opgepakt.

3 Typologieaanpak Het VOG kan zich vinden in de afspraken die door Gerard Beukema, onder voorbehoud akkoord VOG, met 
ministerie zijn gemaakt. Er zijn nog wel zorgen over de communicatie. Het OBG verstrekt de beschikbare 
informatie m.b.t. communicatie.

4 Batch 1588 Jose geeft een toelichting op de gesprekken tot nu toe en vraagt mandaat voor de afronding van de 
gesprekken. Het Hogeland en Oldambt benadrukken de behoefte aan solidariteit op toekomstige thema's 
als er regionaal wordt bijgedragen aan het tekort. Afgesproken wordt om de onderbouwing van het tekort 
en het gevraagde mandaat op papier te zetten zodat dit via een schriftelijke ronde afgedaan kan worden. 

5 Onafhankelijke ondersteuning 
woningverbetering en 
verduurzaming

Er wordt ingestemd met de uitwerking van de mogelijkheid tot onafhankelijke ondersteuning bij het 
maken van keuzes over de inzet van subsidies voor woningverbetering en verduurzaming. Aandachtspunt 
wat ingebracht wordt is de naderende aanbesteding en of dit vanuit dit perspectief niet alsnog 
gezamenlijk gedaan kan worden. 

6 Capaciteitsverdeling uitvoering Er wordt ingestemd met de voorgestelde capaciteitsverdeling. Roeland brengt de wens in van de 
gemeente Groningen voor meer capaciteit. Geconcludeerd wordt dat eerst ambtelijk naar een oplossing 
wordt gezocht en er ingestemd kan worden met voorliggend voorstel als vertrekpunt. 

7 Brieven blok B De brieven blok B worden ter kennisgeving aangenomen. De datum die in de brief genoemd wordt, zal 
aangepast worden naar dit najaar. Er is ruimte om per gemeente aanpassingen te doen aan de brief, mits 
de strekking hetzelfde blijft.

8 Tekstblok raadsbrief 
aankondiging regeling blok B

Het VOG stemt in met de tekst van voorgesteld tekstblok.
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9 Stand van zaken blok D Er wordt kennis genomen van de stand van zaken financiën blok D.

10 Brief ondersteuning 
inwerkingtreding wet versterken.

Het VOG stemt in met de inhoud en het versturen van de brief. 

11 Rondvraag en sluiting Jose: Aandacht voor gesprek dat onlangs was met SodM, als gaswinning stopt, dan moet monitoring goed 
blijven. Sinds Wiebes' vertrek is er weinig aandacht voor monitoring bij het ministerie. Daar moet weer 
aandacht voor komen.

Gert: Griffies hebben bericht gekregen dat er vanuit de lumspum € 70.000 beschikbaar is voor 
ondersteuning van de lokale democratie. Dit wordt opgepakt in overleg tussen gemeentesecretarissen en 
griffiers.

Kristel: aandacht voor loket opname op verzoek, wat hebben we afgesproken, hoe krijgt dat vorm en 
welke problemen zijn er.

We proberen volgende keer het VOG fysiek plaats te laten vinden.


