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1. Voorstel 

 

Instemmen met de harmonisatie van vier bestaande verordeningen als gevolg van de nieuw 

gemeente Midden-Groningen op 1 januari 2018, te weten;  

1. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW EN IOAZ                                          
Gemeente Midden-Groningen 2020 (bijlage 1)  

2. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW EN IOAZ                                            
Gemeente Midden-Groningen 2020 (bijlage 2)  

3. Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Groningen 2020 (bijlage 3)  
4. Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Groningen 2020 (bijlage 4)  

 

2. Inleiding 

 

Door de vorming van de gemeente Midden-Groningen 1 januari 2018  is het noodzakelijk om een 

aantal verordeningen te harmoniseren. De bestaande verordeningen zijn inhoudelijk hetzelfde 

omdat er in de aanloop naar de Participatiewet al samengewerkt werd binnen het Sociaal Domein. 

De gemeenteraden van destijds Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben exact 

dezelfde verordeningen vastgesteld. De aanpassingen zijn daarom vooral technisch van aard.  

Op inhoud is er sprake van een aantal aanpassingen op detail in het voordeel van belanghebbenden. 

Dit is van toepassing voor wat betreft de individuele inkomenstoeslag en de 

afstemmingsverordening. De wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 5. en bijlage 6.   

  

3. Publiekssamenvatting 

 

De gemeente Midden-Groningen  is wettelijk verplicht om alle verordeningen die waren vastgesteld 

door de voormalige gemeenteraden te harmoniseren. De verordeningen Participatiewet zijn nu 
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geharmoniseerd en op detail in aangepast.  

    

4. Bevoegdheid van de raad 

 

De raad is in deze kaderstellende en beslissingsbevoegd.  

 

5. Beoogd effect 

 

De gemeente Midden-Groningen voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting om bestaande 

verordeningen te harmoniseren als gevolg van het samenvoegen van gemeenten.  

 

6. Historische context 

 

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zijn vanaf 1 januari 2018 

samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 

 

7. Argumenten 

 

De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting 

Voor de inwoners is het een stuk duidelijker welke verordening actueel is en waar zij zich op 

kunnen beroepen.    

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

 

Geen.  

9. Financiële paragraaf 

 

De harmonisering leidt niet tot financiële e/o begrotingswijzigingen. 

 

10. Communicatie 

 

De verordeningen worden bekend gemaakt/gepubliceerd. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

 

Over de harmonisering heeft afstemming plaatsgevonden met de relevante gemeentelijke  collega’s 

en de verantwoordelijk wethouder. Er is instemming en voldoende draagvlak.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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Bijlage: 

 
Bijlage 1. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW EN IOAZ gemeente  
               Midden-Groningen 2020  
Bijlage 2. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW EN IOAZ gemeente  
               Midden-Groningen 2020  
Bijlage 3. Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Groningen 2020  
Bijlage 4. Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Groningen 2020                     
Bijlage 5. Wijzigingen Individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Groningen 2020 
Bijlage 6. Wijzigingen in de afstemmingsverordening 

 

 

 

 

  

 

 

 


