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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Mevrouw Middelveld spreekt in over het agendapunt Besparing Meedoenfonds 

 

4. Besparing Meedoenfonds 
 

De raad heeft bij de Voorjaarsnota besloten om het Meedoenfonds te verhogen met  

€ 175.000 maar heeft ook tegelijk besloten dat dit bedrag weer bezuinigd moet worden vanaf het 

jaar 2020. Veel inwoners met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum weten de weg naar 

de webwinkel van het Meedoenfonds te vinden. Inwoners kunnen daar een tegoed besteden voor 

sociale-, sportieve en culturele activiteiten. In dit voorstel wordt aangegeven hoe we kunnen 

besparen op het Meedoenfonds. Tevens wordt geadviseerd om ook de voorzieningen ‘medische 

keuring van een invalidenparkeerkaart’ en de ‘verzekering van een scootmobiel’ op te nemen in 

het Meedoenfonds nu deze kosten niet langer vergoed worden vanuit de Wmo.  
 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Inspreker: mevrouw Middelveld 

Toezeggingen wethouder Verschuren: 

- 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 
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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. 
- Wat de gevolgen zijn voor de vergoedingen voor de zwaksten van de samenleving als het 

percentage trapsgewijs wordt ingevoerd van 125% naar 120% naar 115%. 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 19 december 2019. De 

fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen overweegt een amendement in te dienen als de 

cijfers, zoals toegezegd door de wethouder, voor de raad niet helder zijn.  

  

5. Armoederegisseur 
 

De raad wordt voorgesteld om de inzet van de armoederegisseur voort te zetten vanaf het jaar 

2020. Met de inzet van een armoederegisseur kan toegewerkt worden naar en uitvoering worden 

gegeven aan een structurele armoedeaanpak in onze gemeente.  

(Portefeuillehouders: dhr. Verschuren) 

Toezegging wethouder Verschuren: 

- Als het armoedebeleid in januari besproken wordt moet goed gemonitord zijn waar 

meetbare doelen gesteld kunnen worden. 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 19 december 2019. Er zal 

nog gekeken worden of de armoederegisseur opgenomen kan worden in de P&C cyclus.  

 

6. Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2020 

Met ingang van 1 januari 2020 geldt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een 

abonnementstarief. Dit tarief betekent dat inwoners voor de meeste Wmo-voorzieningen 

maximaal € 19,00 per maand aan eigen bijdrage moeten betalen. De Verordening Wmo moet 

daardoor worden aangepast. Daarnaast ontbraken een aantal persoonsgebonden budget tarieven 
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in de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo. Deze tarieven zijn toegevoegd 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma/dhr. Verschuren) 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 19 december 2019. 

De wethouder zal zorgdragen dat de tekstuele fouten uit de voordracht aangepast worden. 
  

7. Afvalstoffenverordening 

Nu het beleid omtrent “van Afval naar Grondstof” door de gemeenteraad van Midden-Groningen is 

vastgesteld, kan ook de Afvalstoffenverordening worden vastgesteld. De gemeentelijke 

afvalstoffenverordening stelt regels over het beheer en de inzameling van huishoudelijke en 

andere afvalstoffen. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde kenden allemaal hun eigen verordening. Met dit besluit is ook dit onderwerp binnen 

de gemeente geharmoniseerd. 

Toezegging wethouder Verschuren: 
- De verwijzing in artikel 13 lid 2 zal aangepast worden, dit moet lid 1 zijn.  
- De raad zal geïnformeerd worden over de zwerfafvalcampagne. 

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 19 december 2019.  

 

8. Sluiting: 22.05 uur. 

 


