
 

 

LET OP:  

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

 

Toezeggingen raad 5 juli 2018 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

7 Voorjaarsnota 2018 Midden-Groningen 

 Het college verstrekt de raad een overzicht in het kader van het 

matchen van het onderwijs met de arbeidsmarkt; 

 

 

 Het onderwerp (matchen van het onderwijs met de arbeidsmarkt) 

wordt betrokken bij de behandelingn van het reintegratiebeleid in 

het najaar; 

 Het college neemt concact op met Stadskanaal over de opgedane 

ervaringen in het kader van het matchen van het onderwijs en de 

arbeidsmarkt; 

 

College:  
 
Dhr. Verschuren en 
Drenth 
 
 
 
Verschuren en Drenth 
 
 
 
idem 
 
 

 
 
Afgehandeld via dagmail 3-7-2019 

 

 

Toezeggingen raad 1 november 2018 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Vaststellen Programmabegroting Midden-Groningen 2019  

 Wethouder Boersma zegt een overzicht toe van de stand van zaken 
t.a.v. de Makkelijk Melden App, (reactietijd en oplostijd). 

College:  
 
dhr. Boersma 

 
Afgehandeld via dagmail 9-7-2019 

 

      TOEZEGGINGENLIJST 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 

 

Toezeggingen raad 29 november 2018 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

9. Najaarsnota 2018 
 

 Wethouder Verschuren zegt de raad een uitgebreide rapportage toe 

van de lessen die geleerd zijn in het proces van het maken van 

gezinsplannen t.a.v. de 300 gezinnen.  

Deze rapportage komt voor de zomer van 2019; 

 

 
 
Dhr. Verschuren 
 
 
 

 
 
In raadsbrief 077 afgedaan. 
 
 

 

Toezeggingen raadscommissie 13 december 2018 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

7. Vaststellen diverse belastingverordeningen 

 

De wethouder zegt toe de raad te informeren over voor wiens rekening de 

kosten voor de leges voor sloop/nieuwbouw in het kader van 

aardbevingsschade komen. 

Dhr. Drenth  
Afgehandeld via dagmail 27-06-2019 
 

 
  



 

 

 

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 

 
Toezeggingen raadscommissie 14 februari 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid 

gemeente Midden-Groningen 
Wethouder Drenth zegt toe terug te komen op het verschil tussen de WOZ-

waarde en verzekerde waarde van gemeentelijke objecten (genoemd is een 

brandweergebouw) 

Dhr. Drenth Afgehandeld via dagmail 4 juli 2019 

 



 

 

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 

4 Vragenuur: D66 – WOZ/OZB 
Wethouder zegt toe dat hij zal kijken of in de toekomst de woningeigenaren 
op een andere manier vooraf op de hoogte gesteld kunnen worden van 
grote stijgingen in de WOZ-waarde van hun pand. 
 

Dhr. Drenth  
Afgedaan middels raadsbrief 

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 

9 Vaststellen woonvisie en prestatiekader RWLP (Regionaal Woon en 

Leefbaarheidsplan) 

De wethouder zegt toe om in mei 2019 met een plan van aanpak 

“verpauperde panden” te komen. 

Dhr. Boersma Afgehandeld d.m.v. toelichting in de 

raadscommissie van 6 juni 2019. 

Daarbij is een nieuwe toezegging 

gedaan dat er na de zomer een 

nadere uitwerking komt zodat de raad 

voor het nieuwe jaarprogramma en 

begroting keuzes kan maken over het 

vervolg. 

 
 

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  
In behandeling 
 

 



 

 

Toezeggingen raad 7 maart 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Nationaal Programma Groningen 

 Burgemeester Hoogendoorn zegt toe dat er een aparte paragraaf in 
de rapportagedocumenten ten behoeve van de P&C-cyclus komt; 

 Burgemeester Hoogendoorn zegt toe het punt van “digitalisering” 
zoals genoemd in de motie mee te nemen om dit een plek te geven 
in de plannen; 

 Burgemeester Hoogendoorn brengt het voorstel om de uitvoering 
van de NPG jaarlijks te evalueren in bij de Stuurgroep, mits het de 
insteek heeft van een pragmatische en uitvoerbare invulling, zonder 
bureaucratisch te worden; 

 Burgemeester Hoogendoorn neemt mee dat er een uitwerking moet 
komen van de bevoegdheden van het AB en DB; 

 De ondertekening van de bestuursovereenkomst op 11 maart 2019 is 
onder voorbehoud van de goedkeuring van de raden en de staten. 

Dhr. Hoogendoorn Afgehandeld via dagmail 1-5-2019 
 

7 Inwinnen zienswijzen voorstellen RIGG en inkoop jeugdhulp 

- Toegezegd wordt dat het bedrijfsplan van de RIGG naar de raad 

wordt gezonden. 

 Zodra de opdrachtformulering voor het verkennen van de 

organisatie van de RIGG na 2020 is vastgesteld wordt dit aan de 

raad gezonden. 
 

Dhr. Verschuren  
Bedrijfsplan verzonden in dagmail 11-
3-2019 
 
 
Opdrachtformulering verzonden in 
dagmail 6-6-2019 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 7 maart 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Omgevingsvergunning zonnepark Duurkenakker; verklaring van geen 
bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning  

De wethouder treedt voor juni in goed overleg met alle belanghebbenden 
en partijen en zorgt daarbij voor zorgvuldige belangenafweging en 
informatievoorziening zodat dit in juni aan de raad voorgelegd kan worden. 

Dhr. Boersma  
Definitieve verklaring van geen 
bedenkingen is op 4 juli verleend. 
Daarmee is de toezegging afgedaan. 
Betrokken partijen zijn hier 
uitgebreid in meegenomen. 



 

 

Hierbij is ook de stapeling van diverse zaken (Gasunie, Sunvest) die in dat 
gebied spelen i.r.t. compenserende maatregelen onderdeel van gesprek. De 
wethouder zegt toe dat hij alles zal doen om de partijen die hierin een rol 
spelen mee te laten bewegen om hieraan tegemoet te komen. 

 

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. 
* De burgemeester zegt toe met de raad in gesprek te gaan over hoe om te 
gaan met de NPG gelden. 
* De burgemeester zegt toe het programmaplan te gaan verkennen met de 
raad. 

 

Mw. Woortman en  
dhr. Hoogendoorn 

 
 
 
In behandeling 
 
 
 
 
Afgehandeld via dagmail 1-5-2019 

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 raad 28 maart 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Vragenuur: 

De vragen van de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen mbt de 

verkiezingsdag worden schriftelijk beantwoord. 

 

Dhr. Hoogendoorn Afgehandeld via dagmail 9 april 

12 Omgevingsvergunning zonnepark Duurkenakker; verklaring van geen Dhr. Boersma  



 

 

bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 

De wethouder zegt toe dat dit onderwerp en de aangenomen motie van 
GroenLinks voor de definitieve afweging terugkomt in de raad. 

 
 
Is gebeurd en daarmee afgedaan. 

 

Toezeggingen raadscommissie 4 april 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4. Vaststellen afvalvisie 

- Er is geconstateerd dat het wenselijk is de tekst in het 

raadsvoorstel op twee punten aan te passen. Het betreft de 

volgende onderwerpen: 

o Er wordt in de publiekssamenvatting een verwijzing 

opgenomen naar de VANG-doelstellingen 

o Bij het onderwerp inzameling van papier door verenigingen 

wordt aangevuld dat dit ook kan ook door scholen. Sterker 

moet naar voren komen dat er geen sprake van verplichting 

is maar een vraag. (de gemeente heeft de regie en de 

verantwoordelijkheid) 

- De wethouder komt  voor de behandeling in de raadsvergadering 

terug op de gedane suggesties ten aanzien van de openingstijden 

van het afvalbrengstation (avondopenstelling, zaterdagmiddag). 

- Er volgt een transparante verantwoording aan de raad over de 

besteding van de NETVANG-middelen (zwerfafval). 

- De raad wordt geïnformeerd over het tekenen van de 

intentieverklaring ten aanzien van verwerking van luiers. 

- De wethouder zegt toe het totale afvalbeleid te evalueren over 

twee jaar. 

- Voor het eind van dit jaar kan de raad voorstellen ten aanzien van 

kwijtstelling tegemoet zien. 

- De wethouder zal voor de behandeling in de raadsvergadering een 

uitgebreidere toelichting worden gegeven ten aanzien van de 

kosten van € 514.000 (o.a. afvalcoaches en communicatie).  

Dhr. Verschuren Afgehandeld via dagmail 16 april 2019 



 

 

- De wethouder zegt toe een overzicht te geven met de data waarop 

diverse contracten aflopen. 

- De wethouder zegt toe in het overleg met SOZOG aandacht te 

vragen voor circulair aanbesteden. (meer rekening houden met 

milieuwinst) 

- De raad krijgt een specificatie van de huidige kosten voor de 

inzameling van papier. 

- Het college gaat gesprekken aan met diverse participanten die 

betrokken zijn bij de kledinginzameling. 

- De wethouder komt voor de behandeling in de raadsvergadering 

met een best mogelijke inschatting van het tarief van de 

afvalinzameling. 

- De wethouder omarmt de suggestie van de duurzaamheidsprijs, 

deze kan worden betrokken in het project “Schoon genoeg” of in 

het participatieproject. 

- De wethouder zegt toe met communicatie in overleg te gaan over 

communicatie naar de burgers over de kosten van het storten. 

- De wethouder neemt de suggestie mee om meer aanbrengpunten 

voor elektrische apparaten te realiseren bijvoorbeeld via winkels of 

de kringloopwinkel. 

- Er wordt een overzichtskaart gemaakt. 

5. Vaststellen van het bestemmingsplan Meeden-transformatorstation 

Er zijn een aantal fouten geconstateerd in het raadsvoorstel en het 
bestemmingsplan. Dit wordt hersteld zodat de juiste stukken tijdens de 
raadvergadering voorliggen. Er wordt een overzicht van de veranderingen  
toegevoegd. 

Dhr. Boersma Raadsvoorstel is aangepast, komt in 
raadsvergadering 25 april aan de orde 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 11 april 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Borgstelling door gemeente m.b.t. lening Bank der Nederlandse 
Gemeenten (BNG)  aan Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan 

Dhr. Drenth Afgehandeld via dagmail 24-04-2019 



 

 

Duurswold 

De wethouder zegt toe de raad  inzichtelijk te maken hoe de relatie tussen 
de vereniging en de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold 
(SEGD) ligt, wat de situatie is aangaande erfpacht en voegt daar de 
exploitatieoverzichten aangaande de stichting en de vereniging aan toe.  

5 Kredietaanvraag keervoorziening te Scharmer 

 De wethouder zegt toe in de bespreking op 17 april 2019 over het 

onderhoud van de buskeerlus het verzoek om  een fietsenstalling in 

te brengen. 

 De Wethouder zal de bus routes die door de aanleg van de keerlus 

wijzigen schriftelijk toelichten.  

 De wethouder neemt de vraag wat er gebeurd wanneer het bedrag 

van 300.000 Euro wordt overschreden mee in het overleg op 17 april 

en informeert de raad daarover; 

 De wethouder beantwoordt de vraag over een wachtruimte bij de 

buskeerlus schriftelijk. 

Dhr. Borg Afgehandeld via dagmail 23-4-2019 

6 Notitie ombuigingen 

 Wethouder Drenth zegt de raad een raadsbrief toe over de 
systematiek van de Wet Onroerende Zaak belasting; 

 Wethouder Verschuren zegt toe in gesprek te gaan met Werkpro 
voordat deze bezuinigingsvoorstellen daadwerkelijk voorgelegd 
worden aan de raad; de uitkomsten worden met de raad gedeeld; 

 Wethouder Verschuren zorgt voor een schriftelijk toelichting op de 
bedragen van de buigbudgetten aan 400.000 en 500.000 Euro.  

 Wethouder Verschuren zegt een brief toe over extra 
bezuinigingsvoorstellen in de wmo en jeugdzorg (maand september 
2019); 

 Wethouder Verschuren zegt een brief toe over de exacte tekorten 
in de jeugdzorg in 2018, de prognose voor 2019 en de maatregelen 
in de bedrijfsvoering van de jeugdzorg; 

 Burgemeester Hoogendoorn zegt toe om via de P&C-cyclus 
verantwoording af te leggen over de voortgang van de 

 
 
Dhr. Drenth 
Dhr. Verschuren 
Dhr. Hogendoorn 

 
 
Met besluitvorming rondom 
ombuigingen afgedaan. 
 
Met besluitvorming rondom 
ombuigingen afgedaan. 
 
Voorstel bezuinigingen in okt in Raad 
 
 
Via raadsbrief 27/6 (RB 077) afgedaan 
 
 
Er is afgesproken dat de raad via de 
P&C documenten (begroting, 
jaarrekening, voor en najaarsnota) op 
programmaniveau wordt geïnformeerd 



 

 

bezuinigingsmaatregelen op het gebied van de bedrijfsvoering over de ombuigingen 

 

 



 

 

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 

6 Ingekomen stukken en mededelingen 

Naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 1 (brief inzake reactie op ontslag 

kunstdocenten het Kielzog) zegt de wethouder een raadsbrief toe waarin 

de raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en stand van zaken. 

 

Dhr. Drenth Afgehandeld via dagmail 19-6-2019 

 

 

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 6 juni 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg 

 De wethouder zegt toe terug te komen op de vraag of het 
directiestatuut nu wel of niet verplicht is en of dat er nog gaat 
komen. 

 Er komt schriftelijk antwoord op de vraag over de relatie met de 
Veiligheidsregio in relatie tot het directiestatuut. 

 

Dhr. Verschuren Afgehandeld via dagmail 26-6-2019 

 

Toezeggingen raadscommissie 13 juni 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

5. Vaststellen Re-integratiebeleid Midden-Groningen tevens vaststellen van 
de Re-integratieverordening participatiewet  

 De wethouder zegt toe terug te komen op de vraag of een 
bedrijfsverzamelgebouw een optie zou kunnen zijn. 

 In de jaarrekening zal worden opgenomen hoeveel afspraakbanen 
bij de gemeente zelf zijn ingevuld.  

 De raad krijgt de cijfers met betrekking tot uitstroom vanuit het 
praktijkonderwijs. 

 De wethouder komt terug op hoe om te gaan met de mensen met 
een leeftijd van 60+. Of deze groep wordt samengevoegd bij de 
groep mensen van 50+ of er volgt een uitleg waarom dit niet gaat 
gebeuren. 
 

Dhr. Verschuren Afgehandeld via dagmail van 18-6-
2019 

6. Harmonisering verordeningen Participatiewet 

 

De wethouder zegt toe terug te komen hoe om te gaan met het actief 

uitnodigen van mensen die gebruik kunnen maken van de verordeningen 

(individuele inkomenstoeslag en studietoeslag).  

Dhr. Verschuren  
 
Afgehandeld via dagmail 27-6-2019 



 

 

8. Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp                                                                                                                                      

Wethouder Verschuren zegt toe terug te komen over hoe de begeleiding van 

de ouders gaat als de jongeren uit huis geplaatst worden.  

Dhr. Verschuren Afgehandeld via dagmail 3-7-2019 

9. Strategische visie Sociaal Domein 

- Wethouder Verschuren komt terug op de vraag of een “schrapdag” voor 

onze gemeente zinvol is. 

Dhr. Verschuren Afgehandeld via dagmail 20 juni 2019 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 25 juni 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4. Beschikbaar stellen investeringskrediet natuur en milieueducatieterrein 

(NME) 

- Wethouder Drenth zegt toe dat waar Muntendam staat, dit zal worden 

gewijzigd in Gorecht.  

- Wethouder Verschuren zal terugkomen op de vraag of dit wordt opgeteld 

bij de beschutte werkplekken. 

 

 
 
 
 
Dhr. Drenth 
 
Dhr. Verschuren 

 
 
 
 
Afgehandeld dmv gewijzigd 
raadsvoorstel in raad 4 juli 2019 
 
Afgehandeld via dagmail 27-6-2019 
 

5. Beeldkwaliteitsplan Stadshart noord Hoogezand  

- De wethouder zegt toe de raad van de voortgang op de hoogte te houden 

- De wethouder zegt toe als college maar ook ambtelijk in gesprek te gaan 

met de bewoners. 

 

 
 
Dhr. Boersma 

 
 
In behandeling 

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 
 
 



 

 

- Wethouder Boersma zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag 

waarom niet alle kernaspecten sturende doelen gemonitord worden. 

 

 
Afgehandeld via dagmail 27-6-2019 
 

8. Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Duurkenakker 

De wethouder zegt toe voor 4 juli nog contact te zoeken met de 

omwonenden met betrekking tot de compensatie en de raad hierover voor 4 

juli schriftelijk te informeren. 

 

Dhr. Boersma Afgehandeld via dagmail 3 juli 2019 

9. Vaststellen subsidieverordening versterkingsaanpak groep 1588 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag waarom de 

kosten voor zelfwerkzaamheid niet subsidiabel zijn. 

 

 
 
Mw. Woortman 

 
Afgehandeld via dagmail 2 juli 2019 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 27 juni 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10. Algemene subsidieverordening 

Er wordt een overzicht van de verstrekte subsidies in Midden-Groningen 

aan de raad beschikbaar gesteld. 

 

Dhr. Drenth 

 

 

Afgehandeld dagmail 9 juli 2019 

 

Toezeggingen raadsvergadering 11 juli 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8b Voorjaarsnota 2019 

Wethouder Drenth zegt toe om bij de voorbereiding van de 

programmabegroting de te kijken of er binnen de portefeuille sport op een 

Dhr. Drenth  

In behandeling 



 

 

andere manier een bezuiniging dan die op de sportcoaches van 33.000 Euro 

bereikt kan worden, waarbij geen verlies aan andere (rijks)subsidies 

optreedt. 

8b Voorjaarsnota 2019 

Wethouder Verschuren zegt toe dat hij bij de programmabegroting 

terugkomt op de bedragen en doelgroepen in het kader van het 

Meedoenfonds, naar aanleiding van de vraag van GemeenteBelangen 

Midden-Groningen om te kijken of jongeren van 0-18 jaar uitgezonderd 

kunnen worden van bezuinigingen. 

Dhr. Verschuren  

Afgehandeld via dagmail 25-07-2019 

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  

In behandeling 

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 de wijze van subsidieverlening aan 

Marketing Midden-Groningen nader te onderzoeken. 

Dhr. Boersma  

Afgehandeld via dagmail 25-07-2019 

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  

Dagmail 25-07-2019, tussenbericht 

via een brief, hierin onderzoek naar 

aanpassing van hoogte tarief 

toeristenbelasting aangekondigd, 

komt voor de zomer 2020 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Boersma zegt toe om de raad op vanuit de toezichthoudende 

inspanningen op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van winsten 

bij zorgaanbieders. Hier is samen met de toezichthouders in provinciaal 

Dhr. Boersma  

In behandeling 



 

 

verband nadrukkelijk oog voor.  

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 5 september 2019 (commissiekamer) 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4 Vaststellen duurzaamheidsvisie Midden-Groningen 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag waarom we 

niet eerder gebruik hebben gemaakt van de MVO en de MVI 

(Maatschappelijk verantwoord inkopen en ondernemen). 

 

Dhr. Verschuren  

11/09/19 afgehandeld middels de 

dagmail.  

 

 

Toezeggingen raadscommissie 5 september 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

6 Nota duurzaam grondbeleid 2019-2024 

De wethouder zegt toe dat wanneer GroenLinks de 5 vraagpunten met 

betrekking tot de relatie met de omgevingswet schriftelijk via de griffie 

aanlevert, deze vragen schriftelijk worden beantwoord voor de 

raadsvergadering van 19 september. 
 

 

Dhr. Drenth Afgehandeld via dagmail 12-9-2019 

 

Toezeggingen raadscommissie 12 september 2019 (commissiekamer) 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4 Sportcapaciteit bij kindcentra Scholenprogramma 
De wethouder zegt toe te komen met een geactualiseerde tijdsplanning 

Dhr. Drenth In behandeling 



 

 

van het scholenprogramma. 

 

 

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 

5 Rekenkameronderzoek naar de opvolging aanbevelingen ICT uit 2017 

De Rekenkamercommissie onderzoekt of “End of live Windows 7” ook is 

meegenomen in de projectenlijst. 

Rekenkamer/dhr. 

Hoogendoorn 

In behandeling 

 

 


