Technische vragen CDA fractie:
1. Vraag:
Pag 32: Waarom willen we investeren in het geven van een voorsprong aan de kinderen uit MiddenGroningen in ICT vaardigheden als kinderen over het algemeen juist ICT vaak snel oppikken en dat
geld dus beter besteed zou kunnen worden bijles van reguliere vakken?
Antwoord:
“Bijles/passende ondersteuning in regulieren vakken is vooral een verantwoordelijkheid van het
(passend) onderwijs. Hieraan wordt door de schoolbesturen en vanuit passend onderwijs veel
aandacht besteed.
Dit project (ICT) heeft ten doel het onderwijs in de aardbevingsregio een voorsprong te geven op
het gebied van digitale geletterdheid. Ook digitale geletterdheid is onderdeel van het reguliere
programma van het onderwijs. Hierin hebben veel scholen in onze provincie vaak nog een
achterstand. De Economic Board Groningen (EBG) heeft het initiatief genomen te investeren in een
betere digitale geletterdheid om kinderen in de aardbevingsregio beter voor te bereiden op de
arbeidsmarkt. De EBG financiert het grootste deel van de kosten. Aan de gemeenten wordt een
betrekkelijk kleine cofinanciering gevraagd om breed uitvoering te kunnen geven aan dit project op
alle scholen (PO en VO) in de aardbevingsregio. Om ook het onderwijs in Midden-Groningen hieraan
deel te kunnen laten nemen draagt ook onze gemeente hieraan naar rato van het aantal inwoners
bij.
Toelichting inhoudelijk:
Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plaats in het onderwijs van de toekomst. Digitale
geletterdheid krijgt daarom ook een plek in het onderwijscurriculum. Voor leerkrachten is het dan
ook belangrijk om hierop voorbereid te worden, zodat zij hun leerlingen de benodigde 21e eeuwse
vaardigheden kunnen leren. Basicly geeft ICT- en technologieonderwijs, waarbij docenten opgeleid
worden om les te geven in onder andere programmeren, mediawijsheid, internetveiligheid,
robotica, How to Google en meer. Met ingang van schooljaar 2018/2019 is dit programma
gecoördineerd door Kansrijke Groningers, het samenwerkingsverband van scholen in het
aardbevingsgebied. Het project is vooral gericht op het versterken van de scholen en leerkrachten,
zodat zij de kinderen hierin beter kunnen begeleiden.
Digitale geletterdheid draait om alles wat iemand in een digitale samenleving moet kennen en
kunnen. Door digitalisering en de snelle ontwikkelingen in de technologie is het belangrijk dat
scholen en dus de leerkrachten beter voorbereid worden op deze veranderingen. Hun leerlingen
moeten nu naast taal, rekenen en andere vakken, ook aan de 21e eeuwse vaardigheden werken.
Daarnaast dragen de digitale hulmiddelen ook bij aan het uitvoeren van de basisvakken zoals
rekenen en taal en kan er met inzet van digitale hulpmiddelen meer maatwerk geboden worden
voor kinderen die een achterstand hebben maar ook kinderen die een voorsprong hebben.
Voor meer informatie over dit project kan verwezen worden naar de website van Kansrijke
Groningers (www.kansrijkegroningers.nl).”

Technische vragen SP fractie:
1. Vraag:
Pag 140: Voorziening station Kropswolde. Er staat dat er jaarlijks in gestort wordt, maar er is geen
toevoeging en geen aanwending. Waarom?
Antwoord:
Deze voorziening is bedoeld voor eventueel onderhoud aan het pand. In 2020 is er geen groot
onderhoud gepland en daarmee ook geen aanwending begroot. De storting is net als in 2018 en
2019 niet geraamd. Er was een afspraak dat de gebruikersvergoeding gestort werd in deze
voorziening. De huidige uitwerking gaat er vanuit dat de voorziening bij het eerst volgende groot
onderhoud wordt aangewend en daarna wordt opgeheven. De registratie van de
gebruikersvergoeding is dan gelijk aan die bij andere panden, waarbij de gemeente MiddenGroningen werkt met één voorziening groot onderhoud gebouwen. De omschrijving van de
voorziening is daar per abuis nog niet op aangepast.

Begroting 2020
1. Vraag:
Kunnen we een totaaloverzicht van de aanbestedingen krijgen van het lopende jaar 2019?
Antwoord:
Het actuele aanbestedingsoverzicht is bijgevoegd.

Technische vragen Gemeentebelangen fractie:
Najaarsrapportage 2019
1. Vraag:
Blz. 20 Financieel: De geneeskundige controle is aanbesteed. Nut en noodzaak??
Antwoord:
Aanbesteding is een wettelijke verplichting.

Begroting 2020
1. Vraag:
Blz. 8: Ontvangt men ook meer WOZ van de stikstoffabriek vanaf 2021.
Antwoord:
De vraag is wat de stikstoffabriek in 2021 naar verwachting gaat opleveren aan OZB.
Dat hangt af van de WOZ waarde op dat moment. De mate waarin de fabriek gereed is speelt
daarin een rol, evenals de derving ten gevolge van de werktuigenvrijstelling.
Op dit moment voorzien we voor het jaar 2020 een te belasten waarde van € 5.600.000. De OZB
voor 2020 wordt, uitgaande van de tarieven (eigenaren- en gebruikersdeel) van nu, € 38.746.
Na gereed melding zou de waarde volgens een gespecialiseerd taxatiebureau op € 18.000.000
uitkomen. Met de huidige tariefstelling betekent dat € 124.542 OZB opbrengst.
Of dit al ingaande 2021 of pas in 2022 is, kan op dit moment niet gezegd worden.
Uiteraard geldt, dat wanneer de tarieven verhoogd worden, de opbrengst ook hoger uitvalt.

