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College van B&W en raadsleden Gemeente Midden Groningen

Geacht college, geachte raadsleden,

Allereerst van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat en uw positie op een belangrijke plek in

de samenleving. Een plek waar verschillen gemaakt kunnen worden voor de toekomst van de

inwoners en de ondernemers van onze mooie gemeente.

Namens de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de gemeente Slochteren, te weten OV

Siddeburen— Schildmeer gebied, OV Schildwolde en OG Harkstede Scharmer en de leden van Park

Management Midden Groningen (PMMiG), willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.

Wij hebben vernomen dat er een begroot gat in de gezamenlijke begroting van de nieuwe gemeente
is ontstaan. Het plan zoals dit werd gepresenteerd bevat een extra belasting voor de Slochter

ondernemers van bijna € 1,5 miljoen. U zou graag om uw plannen te realiseren (o.a. nieuwbouw

nieuw gemeentehuis en andere zaken) in de buidel willen tasten van de hardwerkende

ondernemers. Het idee lijkt logisch, maar waarom zouden slechts de ondernemers de tekorten

moeten opvullen? Vaak zijn dit hardwerkende mensen, die ook reeds als privépersoon meebetalen

aan uw plannen. Voor sommige ondernemers gaat het hierbij echt om duizenden euro’s perjaar. U

treft ze rechtstreeks en ook nog 2 x. Waarom niet een iets minder ambitieus beleid? Of nieuw beleid

iets opschuiven in de tijd. Een van de door u genoemde ambities door de fusie van gemeentes was

economische groei en groei in werkgelegenheid, dit werkt dat tegen.

Als ondernemers hebben we ook groeiambities, extra personeel- en investeringswensen. Deze

kunnen we uiteraard niet realiseren als de overheid maar in onze buidels blijft graaien. Er komen

vanuit de nationale overheid en werknemersorganisaties steeds meer lasten op de schouders van

het MKB te liggen. Een economische stilstand of verminderde economische groei zou het gevolg
kunnen zijn. Nu schrijft u in de krant dat 6 ton van deze belasting het aandeel van de NAM is. Nu

heeft bijna niemand in deze regio hierbij tranen in de ogen, echter, dat impliceert ook dat het

grootste deel, te weten € 900.000, eventjes extra uit de buidels van de kleinere ondernemers wordt

getrokken. Dat is heel veel geld dat de ondernemers goed kunnen gebruiken voor het economisch

herstel en de opbouw van hun bedrijven ten goede kan komen.
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Het kan toch niet zo zijn dat de overheid de eigen ondernemers als melkkoe gaat gebruiken om

eigen ambitieuze plannen te realiseren. We begrijpen best dat harmonisatie van tarieven

onvermijdelijk is, echter in het Meerstad-gebied is er een overgangsregeling afgedwongen van

Groningen. Waarom wordt hier niet met dezelfde maatstok gemeten? Ons lijkt een 5-jarige

overgangsregeling alleszins redelijk, gezien de plotselinge ongevraagde en grote omvang van de

stijging.

Wij gaan er dan ook vanuit dat dit gerealiseerd kan worden en stellen het op prijs dat we op de

hoogte gehouden worden van beslismomenten in de raad, om eventueel een inspraakreactie te

kunnen geven. Wij laten ons ook graag uitnodigen door de verschillende politieke partijen als er nog

aanvullende vragen zijn.

Hartelijke groeten,

Namens OV Siddeburen- Schildmeer gebied
René Pot — voorzitter

Namens OV Schildwolde

Anita Spithorst — plv. voorzitter

Namens OG Harkstede Scharmer

Oene van der Meer - voorzitter

Namens PMMÌG (initiatiefnemer)
Michiel van der Stel — voorzitter
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