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Onderwerp: Regeling stimulering ondernemersklimaat Slochteren 2019 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In de collegevergadering van 12 februari 2019 zijn de kaders vastgesteld voor de nog op te stellen 

regeling voor ondernemers in Slochteren. Het College van Burgemeester en wethouders is bevoegd 

om ter uitvoering van de subsidieverordening Welzijn van de (voormalig) gemeente Slochteren 

nadere regels te stellen (artikel 1.3 Subsidieverordening Welzijn Slochteren). De regeling zal in de 

komende maanden worden opgesteld. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de kaders die het 

College heeft vastgelegd, die richting geven aan de regeling. 

 

Aanleiding 

1 januari 2018 werd de nieuwe gemeente Midden-Groningen een feit. Drie gemeenten, waaronder 

de gemeente Slochteren, gingen op in één grote gemeente. Dit betekende dat vele bestaande 

regelingen en belastingen moesten worden geharmoniseerd. Dit gold ook voor de tarieven van de 

onroerend zaak belasting (OZB) voor bedrijven. De tarieven in Hoogezand-Sappemeer en 

Menterwolde waren al gelijkwaardig aan elkaar, maar in Slochteren lag het tarief beduidend lager. 

Het tarief dat in Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde werd gehanteerd, is aangehouden voor de 

nieuwe gemeente. Dat betekende voor de bedrijven in voormalig gemeente Slochteren een forse 

verhoging van de OZB vanaf 2018. Om de bedrijven in Slochteren tegemoet te komen heeft het 

College van Burgemeester en wethouders in het coalitieakkoord opgenomen dat er een ‘MKB fonds 

voor ondernemers’ in Slochteren zal worden ingesteld. In de voorjaarsnota (2018) heeft het College 

hier bedragen bij benoemd. € 100.000 voor 2018, € 200.000 voor 2019 en vanaf 2020 en 2021 nog 

eens tweemaal € 200.000, vanaf 2020 is het bedrag beschikbaar voor het ondernemersklimaat in de 

gehele gemeente. De Voorjaarsnota 2018 is door u vastgesteld. 

 

Kaders regeling 

De regeling wordt opengesteld voor individuele ondernemers, een samenwerking van ondernemers 

en ondernemersverenigingen. De kaders van de regeling zijn laagdrempelig, maar wel met de 
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voorwaarde dat er aantoonbaar draagvlak is voor de activiteit en dat de activiteit niet via het 

leefbaarheidsfonds Slochteren te subsidiëren is. In de bijlage treft u de kaders van de regeling aan. 

Het doel van de regeling is het stimuleren van het ondernemersklimaat in de voormalig gemeente 

Slochteren, dat ten goede komt aan de leefbaarheid in het gebied. De regeling valt in 2019 onder 

de Subsidieverordening Welzijn van voormalig gemeente Slochteren. 

 

De verwerking van de aanvragen vraagt inzet, daarom wordt er van het beschikbare budget 10% 

overheadkosten gerekend. De overheadkosten komen ten laste van het totale beschikbare budget, 

er wordt niet gekort op de individuele subsidieaanvraag. 

 

De ambitie is om de regeling in het eerste kwartaal van 2019 op te stellen en juridisch en financieel 

uit te werken, vervolgens zal de regeling ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

 

H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 


