
Beantwoording technische vragen SP 
 
Nummers vooraan de regel zijn de pagina’s waarop de vragen betrekking hebben. 
 
Typefouten per pagina  
 

1. Blz. 7 N. Feenstra?  
Antwoord: is gewijzigd in M. Feenstra. 

 
2. Blz. 47 bontgenoot → bondgenoot 

Antwoord: is aangepast. 
 

Technische vragen per pagina 
 

3. Blz. 11  Er staat dat we de dorpsbudgetten continueren. Op zich mee eens. Maar er zijn ook 
plekken waar nog helemaal geen budget is. Hebben we dat in kaart en hoe gaan we daarmee om? 
Antwoord  
In deze coalitieperiode gaan wijkmanagers en wethouders met dorpen en wijken in gezamenlijk 
overleg de behoeften inventariseren. Deze inventarisatie zal kunnen leiden tot aanpassing van de 
beschikbare budgetten. 
 

4. Blz. 16  Toewerken naar het landelijk voorgeschreven scheidingspercentage van 75%. Hoever zijn 
we hier nu al mee? Kortom hoe groot is die ambitie? 
Antwoord 
Zie beantwoording vragen 16, 17 en 18 van D66. Zier hierna onder 5. 
 

5. Blz. 16  Op hoeveel kilo zitten we nu? Doelstellingen bijna behaald of staan we hier nog ver van 
af? 
Antwoord  

Zie beantwoording vragen 16, 17 en 18 van D66. 
 
In het kader van de transitie naar een duurzame economie hebben VNG en het Rijk afgesproken 
dat van het huishoudelijk restafval (fijn + grof) 75% hergebruikt wordt in het jaar 2020. Dat 
betekent maximaal 100 kg niet gerecycled restafval per inwoner. De doelstelling voor het jaar 
2030 is 30 kg per inwoner aan niet gerecycled restafval. Deze doelstellingen zijn niet neergelegd 
in dwingende regelgeving. Op het niet realiseren ervan staat geen boete. 
Op dit moment geven de afvalcijfers over het jaar 2015 het meest betrouwbare beeld van de 
afvalsituatie. Deze cijfers geven ook nog een goed beeld voor het jaar 2017. In onderstaande 
figuur is de afvalproductie aangegeven van de drie oude gemeenten, plus de omgerekende 

hoeveelheid voor Midden-Groningen. 
 



 
 
 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in Midden-Groningen de productie aan niet gerecycled 
restafval 205 kg per inwoner is. Dit komt overeen met een recyclepercentage van 60%. Er ligt een 
uitdaging om op korte termijn de doelstelling van 100 kg per inwoner te realiseren. Uit 
ervaringen elders in het land, blijkt dat deze doelstelling haalbaar is. 
Dit jaar wordt in samenspraak met de raad het afvalbeleid Midden-Groningen opgesteld. Op dit 
moment is het traject om te komen tot een afvalbeleid voor Midden-Groningen net uit de 
startblokken en zal op korte termijn het eerste gesprek hierover gevoerd gaan worden met de 
raad. In het kader daarvan komen de nu gestelde vragen aan de orde en zal inzicht worden 
gegeven in de hoeveelheid afvalstromen. 
 

6. Blz. 17 Meer dan 5 miljoen - baten ad 1 miljoen = 4 miljoen voor cultuur. Zit dat met name in het 
kielzog? Kortom hoe is de verdeling van dat geld? 
Antwoord Zie hierna een specificatie van de producten. 
 

  

totaal 

cultuur 

Evenementen kunst kielzog archeologie 

beleid 

monumentenzorg bibliotheek 

lasten 5.258.006 21.036 203.894 3.253.026 73.924 201.893 1.504.233 

baten -932.737 0 -737 -900.000 0 -4.000 -28.000 

saldo 4.325.269 21.036 203.157 2.353.026 73.924 197.893 1.476.233 

 
 

7. Blz. 20 In 2015 is de gemeente gestart met een fundamentele in hulp en ondersteuning Deze 
verandering richt zich onder andere op het realiseren van een positieve opvoedomgeving, het 
organiseren van de hulp in de leefomgeving van het kind en ruimte voor de professional. Is er 
inmiddels een evaluatie geweest? Is er een prioritering aangebracht? Gelden ontwikkelede 
activiteiten voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs? 
Antwoord  
Er is nog geen evaluatie geweest. Binnen de uitvoering van het beleid zijn wel een aantal 
speerpunten geformuleerd zoals de ontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg 3.0 en de 
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versterking van pedagogische vaardigheden van professionals binnen het peuterspeelzaalwerk. We 
maken geen onderscheid tussen basis en voortgezet onderwijs. Zoals ook de evaluatie van de 
Jeugdwet aangeeft bevindt de versterking van de opvoedomgeving (als onderdeel van de 
transformatie) zich nog in een beginfase. 

 
8. Blz.20 Pilot Handle with care. Wat is dat? En hoe verhoud zich dit tot de aanpak voorkoming 

escalatie? 
Antwoord  
Deze pilot houdt in dat scholen vertrouwelijk worden geïnformeerd door de politie wanneer een 
kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt binnen het gezin (zoals huiselijk geweld). De 
school kan dan anticiperen op het gedrag van het kind. Deze werkwijze sluit aan bij de invoering 
van het AVE model. 

 
9. Blz.22 Op welke wijze wordt de raad op de hoogte gehouden van het overleg tussen gemeente en 

schoolbesturen? tenslotte hebben we daar nog steeds een verantwoordelijkheid. 
Antwoord  
Dit is geen technische vraag. Deze vraag kan tijdens de begrotingsbehandeling gesteld worden. 

 
10. Blz. 23  Ik kan me herinneren dat we alleen gesproken hebben over het programmaplan voor HS. 

Krijgen we ook nog die van geheel Midden-Groningen. En hoe worden we op de hoogte gehouden 
van de uitvoering van dit complexe programma.  
Antwoord  

Tot aan de herindeling is per gemeente het eigen programmaplan vastgesteld. Deze separate 

programmaplannen zijn een uitvloeisel van het regionaal ontwikkelde scholenprogramma, zodat 

de samenhang tussen de verschillende plannen gewaarborgd is. Door de regionale basis die ten 

grondslag ligt aan het scholenprogramma kunnen we de drie individuele programmaplannen als 

basis blijven gebruiken zonder dat we deze hoeven te “herschrijven”. 

In de informatiebijeenkomst van 13 maart as. wordt de raad geïnformeerd over het 

programmaplan huisvesting onderwijs van Midden-Groningen. Hierbij wordt ondermeer inzicht 

gegeven in de voortgang en de rol van de Raad in de verdere besluitvorming in het programma en 

de projecten. 
 

11. Blz.26 Hoeveel mantelzorgers zijn er in beeld? 
Antwoord  
We hebben ruim 1.100 mantelzorgers in beeld. 

 
12. Blz.27 GGD als onderdeel Veiligheidsregio? 

Antwoord  
Deze vraag begrijpen we niet. Wat wordt hier bedoeld? 
 

13. blz.27 Hoe groot is het potje om te investeren in de verdere bekendmaking van de sociale teams. 
En wanneer zullen wij een besluit moeten nemen over de eventuele zelfstandige positionering van 
de GGD. Wat is het verloop van dat proces? 
Antwoord  
We hebben hier geen specifiek budget voor. Het besluit over de positionering van de GGD wordt 
door het AB PG&Z genomen. Wethouder Peter Verschuren vertegenwoordigt Midden-Groningen 
hier in. De raad krijgt voor de zomer de kans om hierover een zienswijze mee te geven. 

  
14. Blz.28 Wat is het traject Leertijd. Hoe ziet dat eruit? En wat zijn leercirkels? En hoe vaak is dat 

toegepast? Wat zijn de ervaringen? Wanneer kunnen we de evaluatie van de sociale teams en de 
dienstverlening tegemoet zien? 
Antwoord  
Leertijd is een traject van training en vorming voor medewerkers in de sociale teams. Dit traject 
loopt in heel 2018. Dit wordt niet afzonderlijk geëvalueerd. We hebben wel een evaluatie van de 
sociale teams. Uitkomsten daarvan komen in het najaar naar de raad.  
 

15. Blz.39 Dit is dan toch een negatief saldo? Lasten zijn hoger dan de baten. 
Antwoord  
Ja dat klopt, het saldo op het programma sociaal is negatief. De lasten van het programma 
bedragen circa € 112 miljoen. De baten bedragen circa € 41 en worden in mindering gebracht op 



de lasten. Per saldo resteert een last van circa € 71 miljoen. Met deze € 71 miljoen moeten de 
mutaties met de relevante reserves nog worden verrekend. In totaliteit bedraagt de netto last 
voor het programma sociaal circa € 72 miljoen. 

 
16. Blz.45 Hoeveel budget is er voor duurzaamheid? 

Antwoord  
Voor duurzaamheid is een structureel budget beschikbaar van € 72.000. 

 
17. Blz.46 Op pagina 46 staat “ Gevolgen Gaswinning”. Vallen de gevolgen van zoutwinning ook onder 

dit hoofdstuk? Deze ontbreekt hier nu. 
Antwoord  
De zoutwinning wordt niet genoemd in de programmatekst 2018. 
In het collegeprogramma staat dat t.a.v. de zoutwinning het beleid van Hoogezand-Sappemeer 
wordt voortgezet. 
De gemeente Hoogezand-Sappemeer (gemeenteraad) heeft zich in 2017 unaniem uitgesproken 
tegen nieuwe zoutwinning in Kiel-Windeweer vanwege aanzienlijke bodemdaling, de 
onomkeerbare en onzekere gevolgen van de zoutwinning, en de grote weerstand bij de inwoners 
tegen zo’n extra onzekerheid. Inwoners vrezen schade aan hun huizen/woongenot. 

 
De gevolgen van (vooralsnog voorgenomen) zoutwinning kunnen onder hetzelfde hoofdstuk vallen 
als de gaswinning. De titel zou algemener gesteld kunnen worden naar ‘Gevolgen mijnbouw’. 

 
De gemeente heeft een handhavingsverzoek ingediend bij Staatstoezicht en een zienswijze bij 
EZK tegen nieuwe zoutwinning door Nedmag. 
 

18. Blz.61 Bij het kopje arbeidsomstandigheden mist de preventiemedewerker. Deze is sinds i juli 
2017 verplicht. Hierbij geldt dat deze met instemming van de OR moet worden 
aangesteld/benoemd. Hoe gaat de gemeente hiermee om? 
Antwoord  
Door de herindeling en de verhuisbewegingen van de teams moet de arbo-organisatie  opnieuw 
vorm krijgen. Besloten is om hiervoor extra capaciteit vrij te maken, waardoor er binnenkort  
een arbocoördinator wordt aangetrokken. Deze arbocoördinator krijgt naast de taak om de arbo-
organisatie in te richten (vooreerst) ook de taken van de preventiemedewerker. Bij de verdere 
ontwikkeling van de arbo-organisatie zal de functie van preventiemedewerker een verdere 
definitieve invulling krijgen. De arbotaken worden tot aan de definitievere invulling door de HR-
adviseurs opgepakt. 

 
19. Blz.79 Waarom is van Slochteren niet alles inzichtelijk? Volgen deze cijfers nog en wordt de 

begroting hier dan op aangepast? Slochteren beschikt over kunstwerken, bermen, sloten etc. 
Antwoord  
Nog niet alle informatie is voorhanden. Er wordt gewerkt aan het opstellen van diverse 
beheerplannen waarin informatie over deze onderwerpen opgenomen wordt. Zodra de informatie 
beschikbaar is wordt e.e.a. verwerkt in de begroting. 

 
20. Blz.79 Heeft Menterwolde nu meer speeltuinen dan HS? En Slochteren geen? 

Antwoord 
Zie antwoord hiervoor. 
 

21. Blz.87 Dat is een hoop geld. Gaat dit allemaal naar de VR? Begroting VR rond 40 miljoen, betaald 
Gem. Mid groningen dan bijna 10%? 
Antwoord  
Ja, het aandeel van Midden-Groningen in de bijdragen van de VRG bedraagt circa 10%.  
De bijdrage aan de VRG bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: 

• GHOR 

• Crisisbeheersing 

• Gemeentelijke Kolom 

• Brandweer, inclusief Meldkamer en Huisvesting 
 

De bijdragen aan de GHOR, de Gemeentelijke Kolom en Crisisbeheersing worden bepaald aan de 
hand van het aantal inwoners. De bijdrage aan de Brandweer c.a. is in vijf jaar tijd van een 



verdeelsleutel op basis van aantal inwoners en historische kosten gewijzigd naar een 
verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweerzorg in het gemeentefonds. 

 
22. Blz.94 Wat staat hier nou precies? 

Antwoord  
Het financieel overzicht laat de boekwaarde ontwikkeling zien van de grondexploitaties van 
Midden-Groningen met als uitgangspunt de boekwaarde die is vastgesteld bij de jaarrekening 
2016. In het overzicht zijn de jaarlijkse saldi van de kosten en opbrengsten voor 2017, voor de 
begroting 2018 en de meerjarenbegroting opgenomen. De laatste kolom geeft de eindresultaten 
van de grondexploitaties weer. Daarbij moet rekening worden gehouden dat bij een aantal 
grondexploitaties de looptijd verder gaat dan 2021. 

 
 
Achtergrondvragen per pagina 
 

23. Blz.13 Er staat dat we de vicieuze cirkel van kinderen in achterstandssituaties gaan doorbreken 
qua cultuur. Alleen door het activiteitenfonds (of hoe dat nu ook mag heten) of ook nog andere 
maatregelen? Brengt me gelijk tot de vraag hoe ze het activiteitenfonds en de rest op een lijn 
gaan brengen? 
Antwoord 
Antwoord: In het kader van het Kompas ontwikkelen we een maatschappelijke agenda die zich 
over dit thema buigt. Dat moet leiden tot een aanpak vanuit de samenleving om een aantal 
pilotprojecten binnen dit thema op te pakken.  
 

24. Blz.13 Heel mooi dat we het Kielzog zien als de schakel. Maar hoe vertaalt dit zich naar 
ontplooien van activiteiten op meer lokaal niveau. Niet voor iedereen is het Kielzog echt dichtbij. 
Antwoord  
Kielzog Kunstencentrum ontwikkelt een aanbod dat zich door de gehele gemeente uitbreidt. Dat 
gebeurt na de herindeling stap voor stap met een verkenning van de lokale vraag. Vanuit Kielzog 
was er al een actief programma buiten de locatie Hoogezand. Dat varieert van wekelijkse lessen 
in Siddeburen bij Muziekvereniging Concordia, tot speciale “Kunst op Stee” activiteiten in april 
voor ouderen in Dorpshuis de Klabbe, “Klap je Fit” in het Ufkenshuis, Musicakoor in De Burcht, 
Zonnehuis St Jozef met ‘Muzikale herinneringen’. Ook wordt het aanbod “Maak kennis met 
Muziek” voor jonge kinderen gegeven in Siddeburen en Harkstede. Bij voldoende belangstelling 
was dit aanbod ook gegeven in Slochteren, Muntendam, Noord- en Zuidbroek. Deze ontwikkeling 
zal verder worden doorgezet, Kielzogactiviteiten zijn er voor iedereen. Wel met de aantekening 
dat de hoofdvestiging in Hoogezand is uitgerust met de meeste instrumenten, die niet allemaal 
ook op andere locaties ingezet kunnen worden. 

 
Naast bovenstaande voorbeelden streeft Kielzog ernaar om binnen het gehele onderwijs kunst- en 
cultuureducatie te verzorgen, in alle scholen van Midden-Groningen. Daarbij gaat het er niet om 
dat de scholen naar Kielzog Hoogezand komen, maar Kielzogmedewerkers gaan naar de scholen 
toe. Dit betrof tot 1 januari 2018 scholen in de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en 
Slochteren en sinds 1 januari jl. is er ook intensief contact met de scholen uit de voormalige 
gemeente Menterwolde. Naast het basis-cultuuronderwijs biedt Kielzog meer in de vorm van 
verdiepingslessen (op locatie) na schooltijd, tot scholing van de leerkrachten, zodat die zelf ook 
meer kwaliteit krijgen voor speciale lesprogramma’s en/of cultuur-projecten. Voorbeeld is de AJC 
Praktijkschool met een meerjarig kunst-educatieprogramma (met bijdrage van landelijk fonds van 
€ 90.000). 
De combinatie-functionaris is in dienst bij Kielzog en is de persoonlijke schakel tussen alle 
basisscholen en aanbieders van cultuureducatie. Nu het werkgebied groter is geworden worden de 
uren van deze functionaris uitgebreid. Overigens zijn ook andere aanbieders dan Kielzog in beeld 
bij deze cultuurcoach.  

  
De evenementen en projecten die Kielzog in ontwikkeling heeft zullen zijn gericht op presentatie 
in en deelname uit de gehele gemeente Midden-Groningen.  

 
25. Blz.16 De openbare verlichting; heeft er alleen al in Woldwijck meerdere keren uit gelegen in het 

afgelopen jaar. Waarom? 
Antwoord  
Storingen in de openbare verlichting worden veroorzaakt door een probleem met de mast/de 
armatuur (lampstoring) of de ondergrondse bekabeling zijnde de stroomvoeding naar de 



lantaarnpaal toe (netwerkstoring). In Hoogezand-Sappemeer hebben wij te maken met een 
netwerk dat verouderd is en in de tijd gevoeliger wordt voor storingen. Het is aan de eigenaar 
Enexis om te kijken op welke manier een (ongestoorde) werking gegarandeerd kan worden. De 
gemeente heeft hier, buiten de afspraken in het contract over afhandeltermijnen, geen 
zeggenschap over. Inmiddels hebben de eerste gesprekken met Enexis plaatsgevonden om te 
kijken hoe beter de ongestoorde werking van het netwerk gegarandeerd kan worden.  
 

26. Blz.16 Naast in stand houden ook verbeteren verkeersveiligheid? Zie hoofdweg Kolham, 
Croonhoven, Noorderstraat, Bloemenbuurt 
Antwoord 
Waar mogelijk worden verbeteringen aangebracht t.a.v. de verkeersveiligheid, voor zover het 
beschikbare budget dit toelaat.  

 
27. Blz.16 Wat is het huidige scheidingspercentage? Zijn we er bijna of moeten er nog een flinke slag 

geslagen? 
Antwoord 
Zie antwoord onder 5. 

 
28. Blz.19 Monitor Sociaal Domein. Wanneer kunnen we die verwachten? 

Antwoord  
We krijgen steeds meer en betere data over de sociale problematiek in onze gemeente. In welke 
vorm we hiermee verder gaan is op dit moment nog niet duidelijk.  

 
29. Blz.21 De gemeente wil jongeren actief betrekken beleid. Jongeren onderzoeken wat ze 

meemaken en wat hun ervaringen zijn met de hulpverlening en de wereld van volwassenen. Dat 
doet de gemeente o.a. met de methodiek van de Taskforce Jongeren en Story telling Werkgroep. 
Volgens welke criteria is voor deze methodieken gekozen?  Zijn er voorbeelden van deze 
aanpakken beschikbaar? Worden andere organisaties betrokken bij het opzetten en ontwikkelen 
van deze projecten (onderwijs, buurtwerk, soc teams, etc) 
Antwoord  
Hiervoor zijn geen criteria beschikbaar. De instrumenten zijn interactief met de jongeren tot 
stand gekomen. Landelijke heeft de Taskforce Jongeren een rapportage opgeleverd die van het 
perspectief van een jongere onderzoekt hoe jongeren jeugdhulp ervaren. Dat onderzoek is 
beschikbaar. Wanneer het een toegevoegde waarde heeft worden andere organisaties betrokken.  

 
30. Blz.21 Er was een groep jongeren vanuit Kwartier bezig actief beleid (en de raad) te informeren 

over wat er goed en minder goed omtrent hulpverlening. Hoe verhoud zich dat tot de Taskforce 
Jongeren en de Story Telling Werkgroep? Kortom graag wat meer inzicht in deze projecten en de 
vraag wat er met eerder genoemde groep is gebeurd. Daarnaast de vraag wanneer we de analyse 
kunnen verwachten van de problematiek van de overgang 18-/18+? 
Antwoord  
De groep jongeren is gelinkt aan de Story Telling Werkgroep. Deze groep is actief en de resultaten 
zijn terug te vinden op de site https://storytellersgroningen.nl. De groep zelf heeft qua 
samenstelling en activiteiten een dynamisch karakter. Met name het jongerenwerk speelt in op 
deze dynamiek en faciliteert de activiteiten van de groep. Het vraagstuk van de overgang van 18- 
naar 18+ pakken we nu aan door het oplossen van individuele  casuïstiek. Dat moet ons helpen om 
te komen tot een gedegen analyse en aanpak. We kunnen nog niet aangeven wanneer de analyse 
klaar is.  
 

31. Blz.22 Zijn er rapporten beschikbaar waarin de kwaliteit van kinderopvang beschreven staat? 
Antwoord  
In het landelijk register kinderopvang staan per locatie inspectierapporten opgenomen. Hierin 
wordt een beeld van de kwaliteit van de locatie gegeven aan de hand van toetsingscriteria. 

 
32. Blz.22 Hoeveel jongeren van -23 jaar worden begeleid naar werk en wat zijn hiervan de 

resultaten? 
Antwoord  

 
In onderstaand overzicht zijn alle trajecten uit 2017 opgenomen.  
 

Trajecten voor jongeren tot 23 opgestart in 2017 
    

        



Trajectstatus Aantal Besluit 
     Gesloten 10 Aanvraag ingetrokken i.v.m. andere reden 

  Gesloten 11 Aanvraag ingetrokken i.v.m. werk 
  Gesloten 2 Intake Werk: Aanvang studiefinanciering cliënt 

 Gesloten 16 Intake Werk: Door naar de Route Arbeid 
  Gesloten 2 Intake Werk: Evident zinloze zoektijd 
  Gesloten 7 Intake Werk: Geen recht op uitkering (door afdeling Inkomen) 

Gesloten 3 Intake Werk: Verhuizing buiten de gemeente 
 Gesloten 31 Niet verschenen na hersteltermijn 

  Gesloten 3 Niet voldaan aan zoektijd 
   Gesloten 31 Voldaan aan zoektijd met scholingsverplichting 

 Gesloten 34 Voldaan aan zoektijd zonder scholingsverplichting 
 Openstaand** 30 Intake Werk: Door naar de Route 

  Openstaand 6 Intake Werk: Evident zinloze zoektijd 
  Openstaand 4 Nog geen besluit ingevuld 

   Openstaand 14 Voldaan aan zoektijd met scholingsverplichting 
 Openstaand 40 Voldaan aan zoektijd zonder scholingsverplichting 
  

totaal 244 
       

*dit traject is ook afgesloten in 2017  
**dit traject loopt door in 2018 

 
33. Blz.25 We stimuleren dat jongeren een maatschappelijke stage gaan lopen. Hoe ziet dat er uit en 

blijkbaar dus geen verplichting. Hoe is het gesteld met het percentage? Ook zie ik Wehelpen hier 
niet terug? Hoe kan dat? 
Antwoord  
Het klopt dat de maatschappelijke stage geen verplichting is. De scholen zelf voeren dit uit en 
krijgen daarvoor van de gemeente een subsidie. In 2018 maken we de afweging of dit vanaf 2019 
een vervolg gaat krijgen.    
 

34. Blz.29 Wat is het GIDS-Plan en hoe wordt er uitvoering gegeven aan Kans voor de Veenkoloniën. 
Kortom welke stappen zijn al gezet? Ik zie preventie niet terug bij het punt jeugd. Hoe wordt er 
handen en voeten gegeven aan dit onderdeel van de actielijst? 
Antwoord  
De gemeente Midden-Groningen heeft een budget (GIDS) gekregen van het Rijk om te stimuleren 
dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen in een gezonde leefomgeving met een gezonde 
leefstijl. Concrete maatregelen zijn vastgelegd in het GIDS-plan. Kans voor de Veenkoloniën is 
een programma dat inwoners in staat wil stellen hun leefsituatie te verbeteren. Zes gemeenten 
in Groningen en vijf gemeenten in Drenthe werken hierin samen. Op pagina’s 29 en 30 staan 
verschillende voorbeelden van preventie op het gebied van jeugd. Preventie heeft betrekking op 
goede basisvoorzieningen zoals kinderopvang, speelplaatsen maar ook over basisondersteuning 
vanuit bijv. het consultatiebureau en het sociaal team. Casemanagers zijn bijv. aanwezig op 
scholen zodat vroegtijdig opvoed en opgroeiproblemen kunnen worden gesignaleerd en 
aangepakt. In die zin komt preventie op elk niveau in de aanpak terug doordat we voorkomen dat 
een probleem ontstaat of een probleem erger wordt.  
 

35. Blz.30 De gemeente werkt samen met samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en onderwijs 
samen om jongeren met diverse problemen op te vangen in de omgeving van de school. Het gaat 
dan mn om jongeren met een verhoogd risico van schooluitval. Met het basisonderwijs en 
kinderopvang organiseert de gemeente samenwerkingsvormen voor het verbinden van hulp en 
ondersteuning met zorgaanbieders, school, ouders en kinderen. Deze beweging naar de voorkant is 
al bekend binnen Vroegtijdig Versterken en het project de Zwaaikom. Hoeveel jongeren worden er 
opgevangen met een verhoogd rico voor schooluitval? Wat zijn hiervan de resultaten? 
Antwoord 
Over het jaar 2017 moeten deze cijfers nog worden aangeleverd. 

 



36. Blz.30 Wat zijn de resultaten van de projecten die georganiseerd worden met het basisonderwijs 
en de kinderopvang? 
Antwoord  
Over het jaar 2017 moeten deze gegevens nog worden aangeleverd. 

 
37. Blz.31 Wordt hierbij de samenwerking met de ouderenraad gezocht? 

Antwoord  
We gaan er vanuit dat de vraag relateert aan het ‘ onderzoeken of we invulling willen geven aan 
vrijwillig ouderenadvies /seniorenvoorlichting en op welke manier’ . 
Bij de beantwoording van deze vraag zullen we vanzelfsprekend belanghebbende partijen 
betrekken. Dit zijn onder andere de huidige vrijwilligers en medewerkers van de sociale teams. 
In Midden-Groningen zijn  daarnaast een aantal partners die actief zijn op het vlak van advisering 
in het sociaal domein. Zij zullen ook gevraagd worden om mee te denken. 

 
38. Blz.33 Hoe wordt er voor gezorgd dat de zorgaanbieders in blijven zetten op de beweging naar de 

voorkant? En hoe verloopt de Pilot "Trajectfinanciering Maatwerk"? Wat zijn de eerste resultaten? 
Antwoord  
We hebben een ontwikkelagenda opgesteld met de zorgaanbieders die Wmo maatwerk leveren. 
Aan de hand van verschillende thema’s werken we samen aan de beweging naar de voorkant. Deze 
samenwerking verloopt positief.  
Via de pilot “Maatwerk!” geven we de sociale teams en de zorgaanbieders de ruimte om de inzet 
flexibeler en creatiever in te zetten. De eerste resultaten zijn positief en er worden 
aanbevelingen geformuleerd vanuit deze pilot voor borging in de reguliere werkwijze.  

 
39. Blz.33 In hoeverre wordt deze samenwerking geëvalueerd en beoordeeld? Zijn cliënten tevreden? 

Is de gemeente tevreden? Worden wij als raad hierover periodiek geïnformeerd? 
Antwoord  
Als u de samenwerking met zorgaanbieders bedoelt: deze samenwerking wordt niet geëvalueerd. 
Wel wordt er via het contractmanagement gevolgd hoe de zorgaanbieders uitvoering geven aan 
het contract. De ervaringen van cliënten wordt via het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek 
gemeten, de resultaten hiervan worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl.  

 
40. Blz.34 Hoeveel geld kost de Fraude alertheid en wat levert het op? Ik zie niets over de aanpak 

niet-gebruik. Hoe wordt dit opgepakt. Is dit alleen via het Armoedepact of zijn er meer 
instrumenten? En hoe worden mensen op de organisaties van het armoedepact gewezen 
(bijvoorbeeld iemand heeft een computer nodig - wordt hij dan doorverwezen naar DIG050?) 
Kortom hoe wordt invulling gegeven aan gebruik van de sociale kaart? 
 
Antwoord onderdeel 1    
Van handhaving gaat een preventieve werking uit. Mensen die het niet nodig hebben zullen 
hierdoor minder snel aanvragen. Mensen die geen aanvraag indienen kunnen we niet monitoren. 
Voor dit onderdeel is niet kwantificeerbaar wat de exacte opbrengst is van handhaving.  
In 2017 zijn er door BWRI 759 aanvragen voor een periodieke uitkering afgehandeld (toen nog 
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren). Hiervan bleken 195 geen recht op een uitkering te hebben. 
Lang niet in alle gevallen heeft het team handhaving hierin bemoeienis gehad. Het gros werd 
door het aanvraagteam zelf afgehandeld.  
Door het team handhaving werden 39 uitkeringen beëindigd in 2017. In verband met fraude 
werden er 57 boetes opgelegd voor een totaal bedrag van € 44.870 en de terugvordering in 
verband met fraude was in € 674.963.  
Het team handhaven bestaat uit 2 fte sociaal rechercheurs waarvan één tevens coördinator is en 
2,77 preventiemedewerkers.  
 
Tabel 1: opbrengst uitkeringslasten fraude alertheid 2017 
 

omschrijving specificatie bedrag op jaarbasis 

geen uitkering toegekend 195 X 14.190* 2.767.050 

uitkering beëindigd door 
handhaving 

39 X 14.190* 553.410 

preventie niet ingediende 
aanvragen 

niet kwantificeerbaar p.m. 

aanpassingen uitkering niet kwantificeerbaar p.m. 

opbrengst per jaar  3.320.460 + p.m. 



*gemiddelde prijs per uitkering  
 
Tabel 2: vorderingen in verband met fraude 2017 
 

omschrijving bedrag  

terugvordering  674.963 

boetes   44.870 
totaal 719.833 

 
Tabel 3: loonkosten team handhaving inclusief coördinatietaken op jaarbasis 
 

aantal 
fte 

loonkosten per jaar* 

4,77 317.977 
*op basis loonschalen 2018 
 
Conclusie: de opbrengsten in verband met fraude alertheid zijn in ieder geval € 3,3 miljoen. 
Inclusief de terugvorderingen is het meer dan € 4 miljoen.  
De loonkosten van het team handhaven is bijna € 320.000.  
 
Antwoord deel 2  
We erkennen dat er sprake is van niet gebruik. De afgelopen jaren hebben wij vele maatregelen 
genomen om dit zoveel als mogelijk terug te dringen. Aanvraagprocedures zijn vereenvoudigd, 
inschakelen intermediairs en verwijzers, betalen voor nog te maken kosten, nieuwsbrieven, 
campagnes in de media (kindpakket) en inzet GKB. In het kader van het armoedepact/sociale 
kaart  zijn wij bezig om dit op de website van de gemeente te krijgen. Daarnaast besteden wij 
aandacht aan bijvoorbeeld de computerbank in de nieuwsbrieven van het armoedepact. In het 
nieuw te ontwikkelen minimabeleid besteden wij vanzelfsprekend ook aandacht aan bestrijding 
van het niet gebruik. 

 
41. Blz.34 Is het nu voldoende? Is het casemanagement op sterkte? 

Antwoord  
Wat wordt er bedoeld met ‘het’? In de evaluatie sociale teams beoordelen we ook de inzet van 
het casemanagement in de sociale teams. 

 
42. Blz.35 Hoe verloopt het Plan van aanpak omtrent uitstroom? 

Antwoord 
De cliënt ontvangt een beschikking en daarbij een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak wordt in 
overleg met de cliënt. In het Plan van Aanpak staat het traject  richting arbeidsmarkt omschreven 
en dit is gebaseerd op wat het maximaal haalbare is voor de cliënt. Een traject duurt maximaal 2 
jaar. Bij een aanpassing van het traject ontvangt de cliënt ook een aangepast Plan van Aanpak.  
Doel is  uitstroom richting arbeidsmarkt maar als dit (voorlopig) niet mogelijk is wordt in het 
Plan van Aanpak gezet wat de cliënt kan ondernemen binnen zijn/haar vermogens.   

 
43. Blz.36 Hoe moet ik coachen op ondernemerschap zien? Voor vergunninghouders is taal toch een 

grote barrière of moet ik dat anders zien? 
Antwoord  
Snelle verwerving van de Nederlandse taal is voor nieuwkomers een belangrijke sleutel tot 
integratie. Dat wil niet zeggen dat een nieuwkomer alleen maar bezig is met zijn 
inburgeringslessen. Hiernaast kan hij of zij ook al andere stappen zetten om te participeren, 
bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: de 
nieuwkomer wordt geactiveerd en hij of zij kan in een setting met Nederlanders om zich heen, 
oefenen met de taal.  
In dit licht moet ook coaching op ondernemerschap worden opgevat. Een nieuwkomer die de wens 
en de capaciteiten heeft om zich in Nederland tot zelfstandig ondernemer te ontwikkelen, kan 
zich naast zijn taallessen alvast oriënteren op wat het in Nederland betekent om ondernemer te 
zijn en hierin begeleid worden door bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer. Ook in zo’n 
setting kan de nieuwkomer oefenen met de Nederlandse taal.  

 
 
 
 



44. Blz.37 Wanneer evaluatie van het preventieplan. Wat zijn de ervaringen? 
Antwoord  
Het preventieplan 2016-2018 wordt geëvalueerd in het nieuwe preventieplan dat onderdeel is van 
het nieuwe beleidsplan van de Gemeentelijke Kredietbank. 
Wij verwachten voor de zomer het beleidsplan gereed te hebben. 

 
De 2 preventiespecialisten zijn per april 2017 volledig aan de slag gegaan met 
preventieactiviteiten. Hun ervaringen worden mede weergegeven in het nieuwe beleidsplan. 
Ze hebben o.a. meerdere voorlichtingen gegeven aan de sociale teams in onze gemeente en 
andere hulpverlenende instanties, advies-en informatiegesprekken gegeven aan inwoners, 
samenwerking geïnitieerd met meerdere basisscholen en het voortgezet onderwijs. Daarnaast is 
o.a. geïnvesteerd in samenwerking met de BWRI, SVB, gemeentelijke belastingen en 
Woningcorporaties in het kader van vroegsignalering. 

 
45. Blz.38 Is er al enig inzicht in het bereik van het taalhuis? Hoeveel mensen hebben er op dit 

moment gebruik van gemaakt en wat zijn de ervaringen? 
Antwoord  
Er zijn ca 50 vrijwilligers actief. Tot nu toe hebben ongeveer 100 inwoners gebruik gemaakt van 
het taalhuis. De reacties die Biblionet tot dusverre terugkrijgt over de ervaringen zijn zeer 
positief. 

 
46. Blz.41 Er is een beleidsplan openbaar groen in voorbereiding; Prachtig, wanneer kunnen we dat 

verwachten? 
Antwoord  
Het beleidsplan groen Midden-Groningen wordt in de loop van 2018 aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

 
47. Blz.46 Zijn er al actieve projecten? 

Antwoord  
Fysieke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid proberen we zoveel mogelijk 
samen te laten vallen met groot onderhoud van bijvoorbeeld de weg. Zo zijn we onder andere 
bezig met de W.A. Scholtenweg te Zuidbroek en de weg Eemskanaal zz. Beide projecten zitten in 
de planvormingsfase. Daarnaast worden problemen opgepakt binnen bestaande projecten, zoals 
het parkeren bij de realisatie van Kindcentra. Verder zitten er ook een aantal projecten in de 
initiatieffase zoals enkele fietsprojecten, uitbreiding van P+R bij treinstation Hoogezand-
Sappemeer, de aanpak van de verkeersproblematiek in de Kerkstraat te Hoogezand. 

 
48. Blz.97 Raad nieuwe stijl: Wat wordt er bedoeld met de herkenbare raad -> Betrokken, dienstbaar 

en niet te veel bemoeienis. Krijg hier toch niet al te leuke associaties bij??? Ook de raad als 
bondsgenoot van college en ambtelijke organisatie vind ik niet passend. Jullie? Wij zijn toch de 
kritische noot en functioneren als controlerende factor? 
Antwoord  
Betreft geen technische vraag (uitgangspunten geformuleerd door de raad). 

 
 
Verzoeken 
 

49. Blz.14 Er is in 2017 een brede inventarisatie geweest  voor alle sportvoorzieningen en 
accommodaties (voor o.a. onderhoud en sportstimulering) binnen de gemeente Midden- 
Groningen. Wanneer krijgt de raad dit overzicht te zien en is er een prioritering aangebracht? 
Antwoord  
Alle bestaande informatie wordt gebruikt voor zaken als meerjaren onderhoudsprogramma, 
gebruiksovereenkomsten, enz voor de sport in Midden-Groningen, waar de gemeente 
verantwoordelijkheid heeft. Waar van toepassing wordt dit ook gebruikt in de overleggen met de 
huurders en gebruikers. Het grootste deel van deze informatie is gericht op de interne 
bedrijfsvoering. Uiteraard wordt dit ook betrokken bij toekomstige beleidsvoorbereiding, zoals 
onder meer voor de begroting 2019. 

 
 

 


