
 

 

LET OP:  

alle groen gearceerde toezeggingen zijn afgedaan, maar blijven altijd een bepaalde tijd staan, alvorens ze verwijderd worden van de lijst 

 

2018 
 

Toezeggingen raadscommissie 15 november 2018 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Programma gevolgen gaswinning: Vaststellen “Structuurvisie Overschild 
2018-2028” 
Er komt een memo met daarin een overzicht van de lumpsum en overige 
kosten en tevens uitleg of de Crisis- en Herstelwet tot versnelling van het 
proces zou kunnen leiden. 

 

 
Mw. Woortman 

In behandeling 

 

 

 

 

 

      TOEZEGGINGENLIJST  
 



 

 

2019 

 
Toezeggingen raad 31 januari 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Vragenuur: CU – brieven aan inwoners mbt status woning (ivm 
gaswinning) 
Schriftelijk beantwoorden wat het tijdspad van het verdere verloop van 
het proces is. 
 
 

 
Mw. Woortman (ivm 
ziekte heeft weth. 
Boersma deze toez. 
Gedaan) 

In behandeling 

 
Toezeggingen raadscommissie 7 februari 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

5 Strategische visie sociaal domein 
 

- Actualiseren van de huidige Hulpwijzer 
 

 
Dhr. Verschuren 

In behandeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toezegging gedaan tijdens informatiebijeenkomst NCG en versterkingsplan 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

 Mevr. Woortman zegt toe om te vragen of de notulen van het NCG openbaar 

geagendeerd kunnen worden. 

Anja Woortman In behandeling 

 

Toezeggingen raad 28 februari 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

7 Vaststellen Svn-verordeningen (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) 
De wethouder zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over het gebruik 
van de lening. 

Mevr. Woortman In behandeling 

10 Kielzog Fase 2 Definitief ontwerp 
De portefeuillehouder zegt toe met de auditcommissie in overleg te treden 
over de vormgeving en methode van de periodieke financiële 
verantwoording. 

Dhr. Hoogendoorn Met auditcommissie overlegd  

 

Toezeggingen raadscommissie 14 maart 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

5 Plan van aanpak versterking Midden-Groningen 

* De raad wordt door wethouder Woortman voor de raadsvergadering                   
geïnformeerd over de de stand van zaken van de goedkeuring van de SODM 
en de uitwerking van de getallen. 
* Wethouder Woortman zal contact leggen met de inspreker voor zover daar 
inmiddels niet al contact is gelegd. 

Mw. Woortman en  
dhr. Hoogendoorn 

In behandeling 
 
 

6 Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar meer 
evenwicht 

De burgemeester zegt toe dat de mogelijkheden om de gebiedscoöperaties 
Zuid- en Oost-Groningen toe te voegen aan de lijst met 
samenwerkingsverbanden zullen worden verkend. 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

 

 

 



 

 

Toezeggingen raadsvergadering 25 april 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8 Vaststellen afvalvisie 

 De wethouder zegt toe dat de uren die besteed worden aan het 
opruimen van dumpafval en de daarmee gepaard gaande kosten in 
beeld gebracht gaan worden en aan de raad gerapporteerd 
worden; 

 De wethouder zegt toe het idee van een klantenpanel met een 
positieve grondhouding op te pakken en rapporteert hierover aan 
de raad; 

 
 

Dhr. Verschuren In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 23 mei 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10 Indiening projecten voor financiering vanuit het Nationaal Programma 
Groningen 
Toegezegd wordt dat er bij de behandeling van de bestuursovereenkomst  
en/of Programmakaders/doelen/indicatoren er een notitie komt met 
daarin een begrippenkader. 
 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 25 juni 2019 



 

 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

7. Beleidsplan riolering/ Afvalwaterbeleidsplan en de hemel- en 

grondwaterverordening 

- De wethouder zegt toe de raad te informeren over de specifieke 
rioolplannen wanneer deze aan de orde zijn. 

 
 
 
 
Dhr. Boersma 

 
In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 11 juli 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Verschuren zegt toe om naar aanleiding van een rechtszaak 
door een viertal gemeenten aangespannen tegen het Rijk aangaande het 
BUIG-model, te onderzoeken of het perspectief biedt om als gemeente ook 
een rechtszaak tegen het Rijk aan te spannen. 

Dhr. Verschuren 20-11 afgehandeld in de dagmail  

8b Voorjaarsnota 2019 
Burgemeester Hoogendoorn kijkt nog eens naar de noodzaak van de 
beveiliging van de diverse panden van de gemeente. 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Boersma zegt toe om in de komende tijd aangaande de 
toeristenbelasting in overleg met de ondernemers die lid  zijn van 
Marketing Midden-Groningen te kijken naar de suggesties van de 
ondernemers ten aanzien van differentiatie, doelgroepbenadering, 
percentage van de omzet etc. Hij komt hierop terug bij de 
programmabegroting in relatie tot de plannen om gebiedsoverstijgende 
marketingprojecten (zoals Groeningen) structureel te faciliteren. 

Dhr. Boersma In behandeling 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Boersma zegt toe om voor de begrotingsbehandeling in nov 

2019 in gesprek te gaan met de raad over het plan van aanpak verpauperde 

panden. 

Dhr. Boersma In behandeling 

 

 



 

 

Toezeggingen raadscommissie 12 september 2019 (raadzaal) 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4 Rekenkamerrapport dienstverlening 

De burgemeester zegt toe dat hij uitzoekt of er omissies zijn in de 

dienstverlening ten aanzien van landelijke wetgeving en het 

rijksprogramma op het gebied van digitalisering. (digitale communicatie 

met de overheid door inwoners en ondernemers) 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 26 september 2019  

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4 Bezuinigingen Jeugd/Wmo 
 
De raad krijgt 5 keer per jaar inzicht in de stand van zaken jeugdhulp, 
waarbij de klachten en bezwaren meegenomen worden en de zaken die 
uitgesteld worden. 
 
Er gaat een onderzoek plaatsvinden met de extra gezinsvoogden en het 
causaal verband met de 300 gezinnen. 
 
De wethouder komt terug op hoe kennis gedeeld kan worden met andere 
gemeenten. 

Dhr. Verschuren In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 3 oktober 2019  

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8 Uitgangspuntennotitie Welstandsbeleid 

De heer Boersma zegt naar aanleiding van het verzoek van de fractie SP 

toe een jaar na vaststelling een evaluatie te houden. 

Dhr. Boersma In behandeling 



 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 17 oktober 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10 Bezuinigingen Jeugd/Wmo 

Het college zegt toe dat er een onderzoek gedaan wordt naar het gebruik 
van de scootmobiel en de resultaten van het onderzoek met de raad te 
delen en aan de hand van de resultaten te kijken naar passende 
oplossingen. 
 

 In behandeling 

 

Toezeggingen raadscommissie 31 oktober 2019  

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

7 Advies Winningsplan Nedmag 

De wethouder zoekt uit of er een chemisch veiligheidsrapport is. 
De Vragen van de Christen Unie met betrekking tot de stand van zaken van 

de schuldvraag worden via de griffie naar de wethouder gestuurd en 

schriftelijk beantwoord. 

 

Mw. Woortman 11/11 afgehandeld in de dagmail. 

6 Vaststelling programmakaders NPG 

Of de besluitenlijsten van het NPG-bestuur op de website staan zoekt de 
portefeuillehouder uit en komt hij schriftelijk op terug bij de raad.  
 

Dhr. Hoogendoorn 09/12 afgehandeld in de dagmail.  

 

  



 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 7 november 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10 Vaststellen Programmabegroting Midden-Groningen 2020  
 

 Wethouder Verschuren zal schriftelijk beantwoorden wanneer de 
instrumenten van monitoring van het sociaal domein beschikbaar 
zijn. 

 In afstemming met de griffie zal er een presentatie verzorgd 
worden over de dashboard Jeugdhulp; 
 

 Wethouder Boersma stelt voor om in de werkgroep Sociaal Domein 
te bespreken hoe de raad op een goede wijze geinformeerd kan 
worden over de periodieke voortgang van de doorontwikkeling van 
de sociale teams.  

 Burgemeester Hoogendoorn zegt toe als college namens de raad 
een brief te zenden aan  
de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin wordt verwezen naar 
de praktijk van de bezuinigingen in de gemeenten en daarbij een 
appel om  als gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage te 
leveren aan de bezuiniging (met als resultaat een  
verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de GR). 

 
 
 
Dhr. Verschuren 
 
 
 
 
 
Dhr. Boersma 
 
 
 
Dhr. Hoogendoorn 

 
 
In behandeling 
 
 
 
 
 
 
In behandeling 
 
 
 
In behandeling 

 

  



 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 14 november 2019  

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4 Verklaring algemeen belang Wet markt en overheid 

De wethouder zegt toe terug te komen op de vraag waarom er nog geen 

marktonderzoek in Midden-Groningen is gedaan en welke risico’s we hierbij 

lopen. 

 

Dhr. Borg Afgehandeld via dagmail 27/11 

4. Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten 

 Wethouder Boersma zegt toe dat het college in afstemming met de 

ODG nog zal kijken naar de vragen over pfas en deze vragen 

schriftelijk zal beantwoorden. 

 Wethouder Boersma zal schriftelijk terugkomen op de vraag naar 

de stand van zaken m.b.t het heien, dit naar aanleiding van de 

vraag of het klopt dat het heien is stilgelegd i.v.m geluidsoverlast. 
 

Dhr. Boersma  
 
Afgehandeld in dagmail 26/11 
 
 
 
Beantwoord in dagmail 21/11 

7. Beleidsplan buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” voor de 

gemeente Midden-Groningen 

De wethouder zegt toe de vragen die niet mondeling zijn beantwoord, 

schriftelijk te zullen beantwoorden, dit gelet op het grote aantal vragen. 

Dhr. Boersma Beantwoord in dagmail 27/11 

9. Vaststelling beleid Zonneparken in Midden-Groningen 

 
Wethouder Borg zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag over de in 
het beleid genoemde 5 hectare en waar dit criterium vandaan komt. 
 
Wethouder Verschuren zegt toe voor de raadsvergadering een korte notitie 
te leveren over het zonnedakenbeleid. 

 
 
Dhr. Borg 
 
 
Dhr. Verschuren 

 
 
Beantwoord in dagmail 21/11 
 
 
Afgehandeld via dagmail 26/11 

10. Bespreken ingekomen stuk: raadsbrief 103 i.v.m. plan van aanpak 

versterken Midden-Groningen 

De wethouder zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de al eerder 

gestelde vragen van GroenLinks die in de raadscommissie nog niet 

mondeling zijn behandeld, dit gelet op het late tijdstip. 

Mevr. Woortman  
 
Beantwoord in dagmail 25/11 

 



 

 

Toezeggingen raadsvergadering 28 november 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

11. Beleidsplan buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” voor de 
gemeente Midden-Groningen 
 
De wethouder komt terug op de vraag van GemeenteBelangen Midden-
Groningen of er al aanvragen zijn vanuit de dorpen in het kader van de 
middelen (10.000 Euro) die door Vereniging Groninger Dorpen beschikbaar 
zijn gesteld.  
 

Dhr. Boersma In behandeling 

 

Toezeggingen raadscommissie 3 december 2019  

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Besparing Meedoenfonds 
 

- De wethouder zegt toe te onderzoeken of er sportsubsidies bestaan 
waarbij sportverenigingen materialen kunnen aanschaffen wat in 
eigendom blijft van de vereniging maar waar leden gebruik van 
kunnen maken. En als dit zo is om de sportverenigingen hierop te 
attenderen.  

- De wethouder geeft voor de raadsvergadering inzicht in wat het in 
financieel opzicht betekend als de grens naar 115% (mensen met 
een inkomen tot 115%) gaat en het bedrag voor volwassenen naar € 
125 verlaagd wordt. 

- De wethouder geeft voor de raadsvergadering inzicht in welke 
mensen een beroep doen op de webwinkel en welke voorzieningen 
zijn aangevraagd.  

- Er komt een berekening naar de raad waaruit blijkt dat de cijfers 
uit de voordracht haalbaar zijn. 

- Tevens volgt er een actuele schatting van het bedrag dat wordt 
opgebruikt.   

- De wethouder zal de cijfers over hoeveel inwoners van Midden-
Groningen bediend worden door Jeugdfonds sport en cultuur aan 
de raad verstrekken. 

Dhr. Verschuren Afgehandeld 



 

 

- Wat de gevolgen zijn voor de vergoedinge voor de zwaksten van de 
samenleving als het percentage trapsgewijs wordt ingevoerd van 
125% naar 120% naar 115%. 

5. Armoederegisseur 

- Als het armoedebeleid in januari besproken wordt moet goed 

gemonitord zijn waar meetbare doelen gesteld kunnen worden. 

 In behandeling 

6. Afvalstoffenverordening 

- De verwijzing in artikel 13 lid 2 zal aangepast worden, dit moet lid 
1 zijn.  

- De raad zal geïnformeerd worden over de zwerfafvalcampagne. 

 Afgehandeld dagmail 16-12-2019 

 

 


