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Beantwoording vragen CDA Begroting 2019 

 

1. Algemene vraag: is er weleens gedacht om iemand in te huren die subsidies op 

regionaal, provinciaal, landelijk, Europees gebied binnenhaalt ? 

Gebeurt in het bedrijfsleven wel en worden ook mensen daarvoor aangenomen. 

 

Antwoord:  

Deze vraag is een niet-technische vraag die niet sec voor het team Economie en 

Projectmatige Ontwikkeling is maar een brede organisatievraag. Wel kan ik opmerken dat 

we binnen het team Economie en Projectmatige ontwikkeling de beleidsmedewerker 

Leefbaarheid en Maatschappelijk Vastgoed als ook de Strateeg Economische Zaken zich, 

vanuit hun discipline, expliciet met dit soort vragen bezig houden. 

 

2. We hebben niets kunnen lezen over het fonds MKB, hebben we dat gemist of erover 

heen gelezen? 

 

Antwoord:  

Op pagina 57 wordt bij de toelichting afwijkingen verwezen naar het MKB-fonds waarvoor 

in 2019 € 0,2 miljoen wordt gereserveerd. 

 

4. Pagina 6: Hoe gaat de gemeente zich profileren als energie-transitiegemeente? 

 

Antwoord:  

Geen technische vraag. 

 

 

Beantwoording vragen ChristenUnie Begroting 2019 

 

Pagina 49 
1. Omgevingswet:  

– Welke acties zijn er gepland om helderheid over de kaders te krijgen? 

 

Antwoord:  

Op 10 oktober jl. is er een raadsbijeenkomst geweest met als enig thema de 

omgevingswet. In deze bijeenkomst is door een vertegenwoordiger van het VNG toegelicht 

hoe de Omgevingswet toegepast kan worden en wat de taken bevoegdheden van raad, 

college en bevolking binnen deze wet zijn. In deze bijeenkomst is uitvoerig over de kaders 

gediscussieerd.  

 

Pagina 57 
2. Economische ontwikkeling/ fonds MKB bedrijven: 

– De ChristenUnie gaat er van uit dat deze middelen gereserveerd blijven in dit fonds voor 

de beoogde doelgroep. Is dat correct? 

–  Wanneer kunnen wij voorstellen voor de bestedingen ten behoeve van MKB-bedrijven uit 

dit fonds verwachten? 
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Antwoord:   

- Ja, zie ook antwoord bij vraag 2 CDA. 

- Aan de uitwerking van de voorstellen wordt gewerkt.  

 

 

Beantwoording vragen D66 begroting 2019 

 
2. De deelnemersbijdrage van het VNG bedraagt € 190.000. In welke mate wordt er 

gebruik gemaakt van de expertise van het VNG en kan het College dit met 

voorbeelden toelichten? 

 

Antwoord:  

Op het gebied van informatisering maken we regelmatig gebruik van de 

deskundigheid van 2 onderdelen die onder de VNG vallen. 

Ten eerste is dat VNG Realisatie (voorheen King).  

VNG Realisatie richt zich op het organiseren van generieke oplossingen voor de 

gemeentelijke uitvoering. Om die oplossingen tot stand te brengen, voeren VNG 

Realisatie en gemeenten gezamenlijk projecten en programma’s uit op het terrein 

van informatievoorziening, dienstverlening, bedrijfsvoering en medebewindstaken. 

VNG Realisatie zorgt daarnaast voor het beheer van voorzieningen, standaarden en 

ICT-infrastructuur. 

Ten tweede is dat de Informatie Beveiligingsdienst (IBD). De IBD richt zich op 

bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun 

informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. 

 

 

Beantwoording vragen GBMG begroting 2019 
 

3. Kunt u aangeven waarom er bijna 1 miljoen euro wordt bij geplust in de begroting 
Kielzog. 
Antwoord: 
We gaan er van uit dat hier bedoeld wordt de toevoeging aan de reserve Kielzog 
blz 120). Zie voor nadere toelichting blz.123. 
 
 

Beantwoording vragen SP Begroting 2019 
 

3. Vraag. Pagina 53: is er al een toezegging van ESKA? Of is dat deel van de 
inspanning? 
 
Antwoord:  
Het project is nog niet gerealiseerd. Er zijn een aantal concrete warmteprojecten 
gebaseerd op levering restwarmte door ESKA. ESKA heeft zich aldoor 
positief(meewerkend) opgesteld. En in 1 concreet project ia al een 
intentieverklaring afgegeven. 
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Aanvullende vragen SP ontvangen van Griffie : 15 oktober 2018 
 

4. Vraag: Blz. 19 
DE gemeente faciliteert de samenwerking tussen de verschillende culturele 
organisaties en zo bijdragen aan de totstandkoming van de cultuur nota. 
    • Op welke manier doet de gemeente dat en zijn er voorwaarden verbonden aan 
deze facilitering? 
    • Wordt de bijdrage aan “Cultuur op school ”een structurele bijdrage of is het 
een incidentele bijdrage? 
 

Antwoord:  

Deze niet-formele samenwerking tussen de diverse culturele organisaties gebeurt 

onder gemeentelijke coördinatie van de Culturele Compagnie. Hierin komt een 

brede vertegenwoordiging uit het culturele veld zo’n 6 x per jaar bijeen om elkaar 

te informeren, inspireren, te versterken en programmatisch af te stemmen. 

Regelmatig komen nieuwe organisaties vertellen over hun activiteit of evenement 

om zo ook aansluiting te vinden bij anderen. Professionals en 

amateurs/vrijwilligers bespreken de laatste stand van zaken of de samenwerking in 

bv Kunst op Stee (ouderenactiviteiten), educatie, toerisme & recreatie (met 

Marketing Midden-Groningen), MidZummer Events Midden-Groningen, e.d.  

In 2017 heeft de Culturele Compagnie een eigen Manifest uitgebracht om cultuur 

onder de aandacht te brengen bij de politiek. Dit Manifest is nu een voorbeeld in 

de hele provincie, waar in de nieuwe herindelingsgemeenten ook zgn 

cultuurpunten worden opgezet. De inzet vanuit de gemeente is zonder verdere 

voorwaarden. Voor de cultuurnota ontwikkeling wordt de Culturele Compagnie 

ingezet, met inzet van het gehele veld. Organisatie, secretariaat en coördinatie 

van de Culturele Compagnie berust bij de ambtenaar cultuur; de leden zijn 

inhoudelijk verantwoordelijk. De afweging van de uiteindelijke lijnen in het 

toekomstig cultuurbeleid ligt bij het gemeentebestuur. 

 

De bijdrage aan cultuur op school is structureel verwerkt in de inzet van de 

combinatiefunctionaris cultuur (1,5 fte), specifiek in de opdracht aan Kielzog 

(inclusief budget) en door actieve samenwerking met de provinciale 

steuninstellingen zoals Erfgoedpartners en Kunst & Cultuur. Zij werken voor de 

cultuureducatie in brede zin, zoals het informeren/instrueren van 

cultuurcoördinatoren op school en aanvragen van rijkssubsidie voor het programma 

“Cultuureducatie met Kwaliteit”. Ook vanuit deze kant wordt input gevraagd voor 

de cultuurnota.  

 
 

5. Vraag: Blz. 20 
    • Faciliteert de gemeente ook de integratie van mensen met een beperking 
binnen de reguliere sportvereniging en zo ja hoe? 
    • Is er een lijst beschikbaar waar mensen met een beperking kunnen sporten. 
 
Antwoord:  

Binnen onze gemeente zijn er meerdere mogelijkheden om te sporten voor mensen 

met een beperking. Dit is ondergebracht in Uniek Sporten.  
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Bij Uniek Sporten wordt vanuit regionale samenwerkingsverbanden gewerkt die het 

sportaanbod voor mensen met een handicap bevorderen. Vanuit deze 

samenwerkingsverbanden ondersteunen we sportaanbieders die gehandicaptensport 

willen aanbieden, maar helpen we ook mensen met een handicap de juiste sport te 

vinden. Zo brengen we sporters en sportaanbieders met elkaar in contact. Er is een 

app beschikbaar (www.unieksporten.nl) waar alle sporten op staan vermeld. 

Ook heeft tafeltennisvereniging Argus uit Harkstede onlangs laten weten een 

afdeling op te willen richten voor deze doelgroep.  

In onderstaand overzicht(onderaan dit document) zijn, voor zover bekend, alle 

sportaanbieders van de gemeente Midden-Groningen vermeld. 

De wandelgroepen van Slochterkring vindt plaats onder leiding van een 

buurtsportcoach. 

 

 
6. Vraag: Blz.23 

De uitgaven van sport en cultuur lopen ver uit elkaar. Waarom is dit? 
 
Antwoord:  

De raming van de uitgaven 2019 is voor cultuur meer gestegen dan voor sport. Zie 

voor een nadere toelichting op de stijging bij cultuur het antwoord op vraag 12. 

 
 

7. Vraag: Blz 28 

    • Hoe gaat de gemeente stimuleren dat kindervoorzieningen gaan samenwerken? 

Antwoord: 

We zetten vooral in op het stimuleren van de samenwerking tussen de 

kindvoorzieningen en het basisonderwijs. Uiteraard werken wij als gemeente wel 

intensief samen met de kindvoorzieningen. Zo werken we samen aan het verhogen 

van de kwaliteit van de kindvoorzieningen door pedagogische coaching van de 

medewerkers en door de invoering van opbrengstgericht werken.  

 

    • De gemeente streeft naar een doorgaande lijn voor de overgang van 

voorschoolse educatie naar basisonderwijs. Waarom streven niet weggelaten en 

vervangen door zorgt voor. 

Antwoord: 

Het college maakt afspraken met de organisaties die voorschoolse educatie 

aanbieden en het basisonderwijs over de doorgaande leerlijn. De organisaties en 

het basisonderwijs geven hier uitvoering aan.   

 

• Aan de hand van welke criteria bepaalt de \GGD of een kind in aanmerking komt 

voor extra taaleducatie? 

http://www.unieksporten.nl/
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Antwoord: 

Een peuter komt in aanmerking voor voorschoolse educatie op grond van de 

volgende criteria:  

1. Ouders hebben maximaal het  niveau van praktijkonderwijs of VMBO basis of 

kaderberoepsgerichte leerweg gevolgd. 

2. op basis van verwachte ontwikkeling,  te beoordelen door de 

jeugdverpleegkundige en/of IB-er of pedagogisch medewerker peuteropvang;  

3.  er spelen binnen het gezin bepaalde risicofactoren; of 

4. De peuter wordt op basis van de taalscreening bij het consultatiebureau als 

taalzwak aangeduid. 

 

 Is de overschrijdingsregeling afgelopen jaar toegepast. Zo ja voor hoeveel? 

Antwoord: 

Het laatste tijdvak waarop de overschrijdingsregeling moet worden toegepast is 

over de periode 2016-2018. Vanaf 1 januari 2018 is het openbaar basisonderwijs 

Hoogezand verzelfstandigd. Er heeft een afrekening plaatsgevonden over de periode 

van 2016 tot augustus 2017. Het laatste half jaar van 2017 dient nog te worden 

afgerekend.  

 
8. Vraag: Blz. 42 

    • De gemeente faciliteert het volwassen onderwijs voor mensen in de uitkering 
en jongeren die extra scholing nodig hebben.  
De gemeente zet ook in op het bereiken van mensen die laaggeletterd zijn. Zijn er 
al resultaten van het afgelopen jaar, is er geëvalueerd en wat zijn de concrete 
plannen voor het komende jaar? 
 
Antwoord :  
In het afgelopen jaar heeft de aanpak laaggeletterdheid vorm gekregen binnen de 

gemeente Midden-Groningen. De samenwerkingspartners hebben voorlichting 

gehad over laaggeletterdheid en er zijn afspraken gemaakt over de toeleiding met 

allerlei organisaties. Ook zijn vrijwilligers geworven en opgeleid zodat zij 

laaggeletterden kunnen ondersteuningen. Een eerste groep van 60 personen heeft 

gebruik gemaakt van de dienstverlening van het Taalhuis.  Het merendeel hiervan 

zijn deelnemers die Nederlands als tweede taal hebben. Dit is ook een landelijk 

beeld.  

We zetten het komende jaar in op een breder bereik van de autochtone 

laaggeletterde. Dit doen we door de samenwerking met het BWRI, de Sociale 

Teams en de GKB en andere partners als de Voedselbank te versterken. Ook sluiten 

we aan bij laagdrempelige activiteiten  in de wijk. Verder zetten we in op 

laagtaalvaardige ouders. Dit met twee doelen. Als eerste om de basisvaardigheden 

van de ouders te vergroten. Als tweede om het leerklimaat voor de kinderen te 

vergroten. We werken hiervoor samen met het onderwijsveld.  
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9. Vraag: Pag 21. Wordt bij punt 6 (groen etc) aangegeven dat er beheerplannen 
worden opgesteld voor specifiek groenbeheer. Eerder dit jaar is dit ook al 
aangegeven. Wanneer kunnen we de verschillende beheerplannen voor de diverse 
onderwerpen binnen de IBOR verwachten? Gaat hierbij op plannen voor 
groenbeheer, openbare verlichting, kunstwerken etc. 
 
Antwoord:  

Voor het beheer van de openbare ruimte moet veel beleid worden geharmoniseerd. 

Dit kost, naast de reguliere werkzaamheden, veel extra tijd en inzet. Wij hebben hier, 

op basis van de Wet Arhi, de tijd voor tot 2020. Bijv. het groenbeleid, een 

wegenbeleidsplan en een beleidsplan openbare Verlichting moeten worden 

opgesteld. Maar ook het afvalbeleid. Laatst genoemde staat in de planning om eind 

dit jaar aan te bieden aan de raad. De overige beleidsplannen voor de IBOR zijn in 

wording en worden in 2019 aangeboden aan de raad ter vaststelling. 

 
10.  Vraag: Op pagina 23 staat onder cultuur dat er kleine wijziging is tav van de 

bijdrage aan de veiligheidsregio. Wat houdt dit in? 
 
Antwoord: 
In de toelichting op het onderdeel cultuur is ten onrechte de bijdrage aan de 
veiligheidsregio opgenomen. Dit hoort onder het kopje openbare ruimte en betreft 
een bijdrage voor verkeersveiligheid. Zie ook antwoord op vraag 11.  

 

 
11. Vraag: Bij openbare ruimte staat dat de stijging van de lasten van 0,6 miljoen m.n. 

wordt veroorzaakt door een onderhoud aan kunstwerken van 0,4 miljoen. Daarmee 
is 2/3 verklaard. Hiermee mis ik nog een derde van 0,6 miljoen. Waar wordt deze 
door veroorzaakt? 
 
Antwoord:  

De stijging van € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door een niet eerder op dit 
product geraamde bijdrage aan de veiligheidsregio in het kader van de 
verkeersveiligheid van € 52.000, stijging van de rechtstreeks aan dit product 
toegerekende personeelskosten van € 53.000 als gevolg van de actualisatie van de 
formatie en salariskostenontwikkeling en tot slot hogere kapitaallasten, 88.000 
euro door een her rubricering van een aantal lopende investeringen.  

 

 
12. Vraag: Hetzelfde geldt voor cultuur, de lasten nemen met 1,4 miljoen toe. Er 

wordt echter maar een uitleg gegeven voor. 0,7 en 0,2 miljoen. De overige 0,5 
miljoen wordt niet toegelicht. Waardoor is deze stijging ontstaan? 

Antwoord: 

De stijging met € 0,5 miljoen is in hoofdzaak het gevolg van de besluitvorming in de 

voorjaarsnota. Het betreft: 
a. VJN19 - cultureel erfgoed: 55.000 
b. VJN19 - wijk- en dorpsbijdragen 40.000 
c. VJN19 – leefbaarheidsfonds 100.000 
d. VJN19 – cofinancieringsfonds 200.000  
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e. En de jaarlijkse indexering van de subsidie aan Kielzog: 70.000 en de bibliotheek 30.000, is 
totaal 495.000 

 
13. Vraag: Zoutwinning pag 113 in de tweede alinea wordt aangegeven dat er een 

handhavingsverzoek is ingediend. Inmiddels is op 11 oktober in de media 
verschenen dat dit bezwaar ongegrond is verklaard door het SODM. Dit omdat de 
Nedmag volgens het SODM geen concrete plannen heeft om daadwerkelijk te gaan 
boren. Kunnen wij hier over bijgepraat worden? Gaat de gemeente bezwaar maken 
tegen het nieuwe winningsbesluit wanneer dit traject wordt ingezet? 
 
Antwoord: geen technische vraag. 
 
 
 

  



Bijlage: overzicht Sportaanbieders 

 

Activiteit Organisatie Locatie Plaats Beperking Tijd 

Sport en spel St. de Brug, regio Veendam De Menterne Muntendam Verstandelijk dinsdag 19.00-20.00 

karate Karatever. Sandokai Dojo Muntendam Muntendam  Verstandelijk 

 Auditief 

 Maandag 19:00-20:15 (jeugd en volw.) 

 Woensdag 18:30-19:30 (5 t/m 11 jaar)  

 Woensdag 19:30-20:30 (12+ en volw.) 

 Vrijdag 18:30-20:30 (12+ en volw.) 

Fitness Fitness en fysiotherapie Let's Move  Sappemeer  Lichamelijk 

 Verstandelijk  

Tijdens openingstijden 

Tennis Ltc Nohn Tennisacc. Nohn Sappemeer  Lichamelijk 

 Verstandelijk 

 Vrijdag 18:00 - 19:00 

Medisch zwemmen 

(hydrotherapie) 

Reuma patientenver. 

Hydrotherapie 

Nieuw Woelwijck Hoogezand  Chronische aandoening  Maandag 19:00 - 22:00 

 Donderdag 19:00 - 22:00 

Zwemmen St. zwemgroep gehandicapten De Kalkwijck Hoogezand  Verstandelijk  Woensdag 18:30 - 19:30 

Sport en spel St. de Brug, regio Hoogezand De Kalkwijck Hoogezand  Verstandelijk  Zaterdag 09:00 - 12:00 

wandelen Wandelgroep Midden-Groningen 

Huisartspraktijk Freij / v.d. Wal 

(Slochterkring) 

 Slochteren  Autisme Spectrum Stoornis 

 Chronische aandoening 

 Gedragsproblematiek 

 Lichamelijk 

 Niet aangeboren hersenletsel 

 Psychisch 

 Dinsdag 13:00 - 14:30 

Wandelen St. de Brug, regio Hoogezand  Rembrandtplein Hoogezand   Verstandelijk Zaterdag 09:00 - 12:00 

Wandelen en hardlopen Wandelgroep Midden-Groningen Ufkenshuis Siddeburen  Auditief (doof/slechthorend) 

 Autisme Spectrum Stoornis 

 Chronische aandoening 

 Gedragsproblematiek 

 Lichamelijk 

 Niet aangeboren hersenletsel 

 Psychisch, 

 Verstandelijk, 

 Visueel (blind/slechtziend) 

Donderdag 10:00 - 11:30 

Wandelen Huisartsenpraktijk Smelik De Borgstee Harkstede  Autisme Spectrum Stoornis 

 Chronische aandoening 

 Donderdag 13:00 - 14:30 
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(Slochterkring)  Gedragsproblematiek 

 Lichamelijk 

 Niet aangeboren hersenletsel 

 Psychisch 

 Visueel (blind/slechtziend) 

Zwemmen Stichting zwemgroep gehandicapten Zwembad De 

Kalkwijck 

Hoogezand  Lichamelijk 

 

 Woensdag 19:15 - 20:00 (jongeren) 

 Woensdag 20:00 - 21:00 (ouderen) 

Sport en spel DFS Sportcentrum De 

Kalkwijck 

Hoogezand  Chronische aandoening 

 Lichamelijk 

Donderdag 15:00 - 16:00 

Voetbal HS ‘88 Sportpark De 

Kalkwijck 

 

Hoogezand  Auditief (doof/slechthorend) 

 Autisme Spectrum Stoornis 

 Chronische aandoening 

 Gedragsproblematiek 

 Lichamelijk 

 Meervoudig 

 Niet aangeboren hersenletsel 

 Psychisch 

 Verstandelijk 

 Visueel (blind/slechtziend) 

Maandag 18:15 - 19:00 (Kinderen / jeugd) 

Maandag 18:30 - 19:30 (Volwassenen) 

Maandag 19:00 - 20:00 (Volwassenen) 

 

Varia Waterskiën  Westerpark Hoogezand  Lichamelijk 

 Visueel (blind/slechtziend) 

In overleg 

Fitness (diabetesfit) Wellnesscentre Mobilé Wellnesscentre 

Mobilé 

 Siddeburen  Chronische aandoening In overleg 

Rolstoeltennis Tennisvereniging De Stirum Tennispark de 

Stirum 

Hoogezand  Lichamelijk In overleg 

Fitness Iedereen Vitaal Groningen Scheerling Slochteren  Lichamelijk Maandag 20:00 - 21:00 

Donderdag 20:00 - 21:00 

       

 

 

 

 

 
 


