
Geachte raadsleden, 

 

Hierbij ontvangt u de gebundelde beantwoording van de (zuiver) technische vragen, die u in het 

kader van de begroting 2022-2025 en de najaarsnota 2021 heeft gesteld.  

 

U ontvangt deze beantwoording, zoals in de dagmail (25-10) van de griffie benoemd, 1 dag later 

dan tijdens de presentatie op 14 oktober in de planning is geschetst. De latere beantwoording 

hangt samen met de (destijds benoemde) krappe planning, het aantal gestelde vragen en de soms 

politieke component die in een aantal van uw vragen is verweven.  

 

Voor de vragen met een politieke component kiezen we er voor om ook deze voorafgaand aan de 

begrotingsbehandeling schriftelijk te beantwoorden. De reden daartoe is dat mondelinge 

beantwoording tijdens de begrotingsbehandeling in de raad nogal wat tijd zou kosten. Wel is het zo 

dat er voor de bestuurlijke antwoorden meer tijd nodig is. Concreet: de (resterende) vragen met 

een politieke component worden uiterlijk op 2 november voorzien van een bestuurlijk antwoord 

aan uw raad toegezonden. 

 

 

Beantwoording technische vragen begroting 2022 en najaarsnota 2021 

 

Vragen CDA 

 

Begroting 2022 

 

1. Blz. 8: economie van de toekomst; vervolgens staat er gaswinning, woonvisie, 

erfgoedplein en hvcb... wat heeft dat te maken met 'economie'? 

 

Antwoord: 

Economie van de toekomst is één van de ambities van het visiedocument “Samen kom je 

verder” het Kompas van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Het vergroten van de 

economische mogelijkheden bekijken we daarbij breed. Het gaat om meer dan alleen 

bedrijvigheid. Het versterken van onze economie vraagt om een goede mix tussen werken 

en (veilig) wonen.  

 

2. Gemeentelijke organisatie: hoe is het verloop, ziekteverzuim en beoordeling van 

het personeel? 

 

Antwoord:  

Beoordeling van het personeel: In onze organisatie wordt de gesprekscyclus “het goede 

gesprek” gehanteerd. Met medewerkers worden resultaatafspraken gemaakt. De voortgang 

in het realiseren van de resultaten en daarbij de ontwikkeling van de medewerkers worden 

daarna in gesprekken besproken. In de laatste kwartaal vinden met de medewerkers 

evaluatiegesprekken plaats. 

  

Instroom vanaf 01-01-2021 is 174,84 fte en uitstroom vanaf 01-01-2021 is 146,15 fte (dit is 

inclusief vast personeel, externe inhuur en stagiaires) 

  

Het gemiddelde verzuimpercentage over periode 1 2021 t/m periode 9 2021 is 5,6%  
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3. Blz. 17.2.1.3.: is het mogelijk bijzondere bodemvondsten tentoon te stellen? 

Bijvoorbeeld in bieb of archief. 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

4. Blz. 22. 2.1.4b: hoe is het toekomstbeeld voor de sportverenigingen in de kleine kernen? 

Hoe zorgen we dat er voorzieningen beschikbaar blijven? 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor   

zorgen dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

5. Blz. 24: ondermijnende criminaliteit; speelt dit in MG en zo ja, kunnen we daar een keer 

vertrouwelijk over worden bijgepraat? 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor   

zorgen dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

6. Blz. 31 Wat verstaat het college onder hernieuwbare elektriciteit? Waarom ontbreken 

daar cijfers van 2020? 

 

Antwoord: 

a. Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie 

afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, 

waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Fossiele energie en kernenergie 

vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet 

worden aangevuld. 

b. Cijfers zijn ontleend aan “Waar staat je gemeente” welke door het CBS worden 

verzameld. Cijfers 2020 zijn nog niet gepubliceerd. 

 

7. Blz. 39: terugdringen van het percentage inwoners met overgewicht; hier wordt al langer 

op ingezet, ondanks dat is het aantal flink toegenomen. Blijkbaar werkt onze voorlichting 

onvoldoende. Wordt er voldoende gekeken naar wat in den lande hieraan gedaan wordt 

en wat werkt? 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 
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8. Blz. 43: zijn er in onze gemeente studerende mantelzorgers? 

 

Antwoord: 

We hebben niet inzichtelijk hoeveel studerende mantelzorgers er zijn in Midden-Groningen. 

Diverse lokale onderzoeken geven aan dat gemiddeld 1 op de 5 studenten mantelzorgtaken 

heeft. In Midden-Groningen zijn in totaal ongeveer 100 jonge mantelzorgers in beeld bij het 

steunpunt Mantelzorg. Het steunpunt versterkt de samenwerking met o.a. het 

jongerenwerk om de doelgroep jonge mantelzorgers beter te kunnen bereiken en de 

bekendheid van het steunpunt onder deze groep te vergroten. 

 

9. Kunnen de studerende mantelzorgers hun studie nog volledig volgen? 

 

Antwoord: 

We onderkennen dat het volgens een studie en mantelzorgtaken een zware combinatie is. 

Er zijn desondanks bij het steunpunt Mantelzorg geen vragen of klachten bekend over het 

niet kunnen volgen van een studie door de mantelzorgtaken.  

 

10. Hebben ze voldoende financiële ruimte voor hun studie binnen de financiële kaders die 

gelden voor gezinnen met een uitkering? 

 

Antwoord: 

Er zijn binnen het steunpunt Mantelzorg hierover geen signalen binnengekomen de 

afgelopen 2 jaar. De veronderstelling is dat mocht dit geval zijn men eerst bij de opleiding 

om hulp vraagt.  

 

11. Blz. 46: Preventie aan de poort 

Welke vaardigheden moet een inwoner hebben, zodat hij PGB waardig is? 

 

Antwoord: 

Vanuit het ministerie van VWS zijn tien punten opgesteld aan de hand waarvan de pgb-

vaardigheid van inwoners getoetst kan worden. Deze tien punten hebben we opgenomen in 

de nadere regels Wmo 2021 (artikel 27) en in de nadere regels Jeugdhulp 2021 (artikel 3). 

De tien punten voor pgb-vaardigheid zijn: 

1. Het kunnen overzien van de eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager en een 

duidelijk beeld hebben van de zorgvraag. 

2. Op de hoogte zijn van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb of die 

informatie zelf weten te vinden via de desbetreffende instanties.  

3. In staat zijn om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden waardoor er inzicht 

is in de bestedingen van het pgb.  

4. Voldoende vaardig zijn om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het 

zorgkantoor, de SVB en zorgverleners. 

5. In staat zijn om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te 

kiezen.  

6. In staat zijn om afspraken te maken en vast te leggen en om dit te verantwoorden aan 

verstrekkers van het pgb.  

7. Kunnen beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief 

goed is.  
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8. De inzet van zorgverleners kunnen coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook 

bij verlof en ziekte.  

9. In staat zijn om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te 

spreken op hun functioneren.  

10. Voldoende (juridische) kennis hebben over het werk- of opdrachtgeverschap, of deze 

kennis weten te vinden.  

 

 

12. Doorontwikkeling van het Toezicht 

Binnen welke tijdstermijn komt er duidelijkheid t.a.v. de 5 onderdelen? Aangezien een en 

ander ook benoemd is in de begroting van 2021. 

 

Antwoord: 

We hebben nu voldoende capaciteit beschikbaar om uitvoering te geven aan de 

doorontwikkeling van het Toezicht. Daarmee is het mogelijk om in 2022 de benoemde 

resultaten te bereiken. Op een aantal onderdelen zijn er ook in 2021 al vorderingen 

gemaakt of voorbereidingen getroffen. Bijvoorbeeld op het gebied van werkprocessen en 

positionering.  

 

13. Blz. 48: begeleiding in groepsverband 31-122020: 27 cliënten en 137 dagdelen en 1-

072021 124 cliënten en 22 dagdelen.  Kloppen deze cijfers? 

 

Antwoord: 

Bij 01-07-2021 zijn de dagdelen en het aantal cliënten verwisseld. Het gaat om 22 cliënten 

met 24 dagdelen. Deze cijfers geven aan hoeveel cliënten groepsbegeleiding hebben met 

een PGB.  

 

14. Blz. 50: hoe staat het net het combineren van de verschillende vervoersvormen? 

 

Antwoord: 

Het jaar 2021 wordt gebruikt voor het ontwikkelen van de MaaS-app. MaaS staat voor 

Mobility as a Service. Op deze app worden de aanbieders van de verschillende 

vervoersvormen aangesloten. De eerste testen met de app worden in 2022 verwacht 

 

15. Blz. 56: indicatoren zou er bij 2021 de cijfers tot het derde kwartaal ook aangegeven 

kunnen worden? 

 

Antwoord: 

We hebben niet alle cijfers beschikbaar per kwartaal. We kunnen de cijfers “jeugdhulp 

t.o.v. vorig jaar” en het “Rapportcijfer jeugdhulp” niet op kwartaalbasis aanleveren. 

  

Cliënten met jeugdhulpindicatie: Op peildatum 20 oktober 2021 is het aantal 1773. 

Gezinsverzorging: 22 
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16. Blz. 57: de pilot Visvijver krijgt een structurele borging? 

 

Antwoord: 

De afgelopen twee jaar heeft de Visvijver als pilot gedraaid. Na evaluatie van deze twee 

jaar laten de resultaten zien dat de kinderen in de pilot zich goed ontwikkelen en in staat 

worden gesteld om deel te nemen aan passend onderwijs. Voor de kinderen in de pilot 

hoeven geen individuele voorzieningen meer ingezet te worden. Daarmee is de Visvijver 

ook kostenbesparend. Op basis van deze resultaten willen we de mogelijkheden voor 

structurele borging onderzoeken.  

 

 

17. Blz. 58 2.2.5: hoe betrek je ouders die de opvoedingsverantwoordelijkheid volledig 

afschuiven op school (voorlezen doe ik niet, dat doen ze op school maar). Kan je daar 

ook dwingend optreden? 

 

Antwoord: 

Nee je kunt dit niet afdwingen alleen waar mogelijk ouders informeren en stimuleren. De  

peuteropvang besteedt veel aandacht aan de ouderbetrokkenheid. Op 5 locaties wordt VVE 

thuis aangeboden. Dit zijn groepsbijeenkomsten voor ouders waarin leren hoe ze thuis de 

ontwikkeling van hun kind stimuleren. Van ouders van die deelnemen aan een VVE 

programma wordt deelname verwacht en gevraagd aan deze en andere ouderactiviteiten. 

De pedagogisch medewerkers proberen ouders hier actief bij te betrekken maar het blijft 

vrijwillig 

 

18. Blz. 59 en 60: Bij indicatoren staat dat minimaal 80% van de scholen resultaat gegevens 

aanlevert. En op pagina 60 wordt aangegeven, dat er afspraken zijn over het aanleveren 

van gegevens met 90 % van de scholen? 

 

Antwoord: 

Dit moet zijn 80% van de scholen. 

 

19. Blz. 62: Leerlingenvervoer voor kinderen met een afstand van meer dan 6 kilometer; 

welke voorwaarden zijn daarbij van toepassing? 

 

Antwoord: 

In alle gevallen geven we in principe alleen leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school. Een school is toegankelijk als de leerling er onderwijs kan volgen, het 

hoeft niet de beste (of meest passende) school voor die leerling te zijn. We moeten 

rekening houden met de godsdienstige of levensbeschouwelijke wensen van de 

ouders/verzorgers. Als ouders bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor katholiek onderwijs, 

dan kijken we alleen naar katholieke scholen. Voorbeeld: is een katholieke basisschool 

alleen beschikbaar op 8 kilometer afstand? Dan is leerlingenvervoer mogelijk, ook als er 

een openbare school dichterbij is. Dit is zo bepaald in de wetgeving. 
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We verdelen de leerlingen in 3 categorieën. Hieronder staat hoe we per categorie omgaan 

met de afstandsgrens. 

 

1. We kijken eerst of een leerling een structurele beperking heeft. Als hij of zij daarom 

niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan, is leerlingenvervoer mogelijk. 

Dit kan vervoer zijn naar een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. In dit geval geldt er geen 

kilometergrens. We kunnen dus ook leerlingenvervoer toekennen als de afstand tussen 

woning en school minder is dan 6 kilometer. Ook hoeven ouders/verzorgers van deze 

leerlingen geen eigen bijdrage te betalen. De meeste leerlingen waar geen 

kilometergrens voor geldt gaan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 

2. Heeft een leerling in het (speciaal) basisonderwijs geen beperking als bedoeld in punt 

1? Dan geldt de afstandsgrens van 6 kilometer. Onder de 6 kilometer is in principe geen 

leerlingenvervoer mogelijk, daarboven wel. Ook betalen ouders/verzorgers een eigen 

bijdrage als hun (gezamenlijke) inkomen hoger is dan € 27.450 per jaar. Deze eigen 

bijdrage heet het drempelbedrag. We brengen daarnaast een inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage in rekening als de afstand tussen woning en school 20 kilometer of meer 

is. 

3. Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben meestal geen recht op 

leerlingenvervoer. Ook niet als de school meer dan 6 kilometer van hun woning is. 

Natuurlijk maken we een uitzondering voor leerlingen als bedoeld onder punt 1. 

 

20. Blz. 63: Meerdere keren kunnen we lezen over schoolbesturen en kleine 

onderwijsorganisaties. Vanwaar dit benoemen van kleinere onderwijsorganisaties? 

Hebben deze organisaties geen bestuur? 

 

Antwoord: 

Een aantal schoolbesturen opereert in een groot gebied en heeft scholen in heel Noord- 

Nederland of Groningen. Dit geldt voor het gereformeerd onderwijs, Katholiek onderwijs en 

RENN4. In dat geval voeren we overleg met (een afvaardiging) van de scholen in de 

gemeente.   

 

21. Blz. 64: Volwasseneneducatie wordt tot 1 januari verzorgd door het Noorderpoort. Wat is 

de reden dat er nog geen duidelijkheid is na 1 januari 2022? 

 

Antwoord: 

Omdat de aanbestedingsprocedure volwasseneneducatie op dit moment nog niet is 

afgerond, kunnen we nog niet zeggen hoe dit er per 1 januari 2022 uitziet. 

 

22. Blz. 69: Wat is de reden van de wachtlijsten van 23+ mensen? Is er plek voor deze 

mensen? Of is er onvoldoende subsidie? Zijn er geen mogelijkheden binnen (of buiten) de 

wettelijke kaders? 

 

Antwoord: 

Het Rijk bepaalt jaarlijks bij ministeriele regeling voor elke gemeente het minimumaantal 

te realiseren beschutte werkplekken. In het jaar 2021 gaat het om 37 beschutte 

werkplekken. Wij bieden nu 50 beschutte werkplekken aan. We organiseren het beschutte 
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werk binnen het Werkbedrijf van BWRI. Het Werkbedrijf BWRI heeft voldoende 

mogelijkheden om beschutte werkplekken te creëren.  

 

De kosten van een beschutte werkplek zijn voor het Werkbedrijf BWRI hoger dan de baten.  

Er zijn wel andere financiële en immateriële baten aan te wijzen. Zo is het voordelig voor 

de gemeente als iemand met een bijstandsuitkering een beschut werk dienstverband krijgt. 

Naast financiële baten zijn er ook veel immateriële baten voor de persoon zelf, zijn directe 

omgeving en voor de samenleving als geheel.  

 

De gemeente kan zelf keuzes maken over de inzet van beschut mits zij voldoet aan het 

minimumaantal te realiseren beschutte werkplekken. De gemeente Midden-Groningen 

voldoet hieraan. 

 

In ons re-integratiebeleid hebben we ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van 18- 23 

jaar die uitstromen uit het Pro/ VSO onderwijs direct te laten instromen op een beschutte 

werkplek. Voor deze groep geldt geen wachtlijst.  

De rechtstreekse instroom van jongeren gaat niet ten koste van de mensen van 23 jaar en 

ouder die op de wachtlijst staan. De plekken voor jongeren realiseren we boven op de 

taakstelling die we van het rijk krijgen.   

 

23. Blz. 70: Ondersteunen nieuwkomers bijv. bij een taalstage, vrijwilligerswerk of een 

arbeidstraining. In hoeverre is de arbeidstraining gericht op de opleiding die deze 

mensen al gevolgd hebben of afgerond hebben? Waarbij hun opleiding als zodanig niet in 

ons land (h)erkend wordt, maar de nodige talenten daardoor wel inzichtelijk zijn. 

 

Antwoord: 

De arbeidstraining kan gericht zijn op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden zoals 

op tijd komen, afspraken nakomen, omgaan met kritiek etc. Een onderdeel van de 

arbeidstraining kan zijn het aanleren van een specifieke vakvaardigheid waardoor de kans 

op de arbeidsmarkt veel groter wordt. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan bij de 

eerdere werkervaring in het land van herkomst, interesses en mogelijkheden van de 

nieuwkomer. De vakvaardigheden waarin wij mensen opleiden zijn wel vaardigheden 

waarnaar vraag is op de arbeidsmarkt.  

 

24. Blz. 71: een hoop over mensen kansen bieden, maar hoe treedt je op tegen mensen die 

niets willen? En wat doen met het zgn. granieten of betonnen bestand? 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

25. Blz. 88: verpauperde panden. Snel actie nu, meest kansrijke eerst aanpakken zodat 

duidelijk wordt dat de gemeente wat doet hieraan. Kunnen wij een stand van zaken 

ontvangen hierover? 

 

Antwoord: 

Op 12 oktober is de raad geïnformeerd door de gemeentesecretaris over de stand van zaken 

van de NPG-projecten. De raad wordt komend jaar regelmatig opnieuw meegenomen in de 
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stand van zaken van onder andere dit project: als (extra uitgelicht) onderdeel van de P&C 

cyclus en met 2 informatiebijeenkomsten. Deze infobijeenkomsten worden binnenkort 

gepland in overleg met de griffie. 

 

 

26. Blz. 89: herstructureren bedrijventerreinen, we hopen natuurlijk dat dit van de grond 

komt. Wilt u ons informeren of dat nog in 2022 komt of pas in 2023? 

 

Antwoord: 

We streven ernaar om de NPG-projectaanvraag die ziet op het herstructureren van 

bedrijventerreinen in 2022 in te dienen. 

 

27. Blz. 90: kamerverhuurbeleid: ons inziens er snel werk van maken; dezelfde vraag als 

bovenstaande? 

 

Antwoord: 
 Kamerverhuurbeleid wordt in 2022 vastgesteld.  

 

28. Blz. 98: duurzaam energiebeleid. Bij aanvragen op grensgebied zoekkaart geldt wat ons 

betreft dat draagvlak belangrijker is dan de grens op het kaartje. m.a.w. als er een 

gedragen voorstel ligt willen wij dit graag beoordelen; wanneer kunnen we het 

verwachten? 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 
 

 

29. Blz. 133: toelichting afvalstoffenheffing: waarom mogen we niet meer composteren op 

eigen terrein? 

 

Antwoord: 

Wij beschikken niet over het juiste certificaat om te mogen composteren. Daarnaast 

voldeed het terrein niet aan de eisen die er nu gesteld worden. Dit zou een grotere 

aanpassing eisen.   

 

 

30. Blz. 137: kwijtschelding: gezien de stijging huur en verkoopprijzen komen steeds meer 

mensen die onvoldoende budget hebben om te kopen en niet in aanmerking komen voor 

een sociale huurwoning en voor toeslagen en huursubsidie in de problemen; hebben we 

dat als gemeente in beeld? En wat doen we eraan? 

 

Antwoord: 
 We herkennen het probleem van de stijgende huurprijzen. De woonkosten voor mensen met 

een particuliere huurwoning, waarvan de huur hoger ligt dan de huurgrens voor de 

huurtoeslag en/of waarvan het inkomen te hoog is voor huurtoeslag, nemen steeds meer 

toe.  
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De stijgende woonkosten leiden op dit moment niet tot een toename van de aanvragen voor 

schuldhulpverlening of inkomensondersteuning van de gemeente. Voor een oplossing van 

deze problematiek is het rijk aan zet. Wij hebben als gemeente niet de gereedschappen om 

dit probleem op te lossen.  

 

31. Doordat de waarde van de NAM-locaties wordt afgeboekt bij sluitingen ontvangen we 

minder OZB! Wordt dat doorberekend in de OZB-tarieven van niet-woningen? Of verdeeld 

over alle drie categorieën? Of is er een mogelijkheid om dat te verdisconteren met de 

areaaluitbreiding? 

 

Antwoord: (volgt) 

 

32. Heeft het College weleens forensenbelasting overwogen? Zo niet, waarom niet? 

 

Antwoord: 

In 2017 is er een brede afweging geweest over het pakket aan lokale belastingen dat de 

nieuwe gemeente Midden-Groningen zou gaan hanteren. De forensenbelasting is daarbij ook 

aan de orde geweest. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze belasting niet te heffen. 

Belangrijkste argument was dat alleen Hoogezand-Sappemeer forensenbelasting oplegde en 

de andere harmonisatiegemeenten niet. Daarnaast was de opbrengst uit de 

forensenbelasting niet substantieel genoeg om niet gemist te kunnen worden en zijn kosten 

van het administratief uitvoeren van andere belastingen dan OZB en toeristenbelasting, 

zoals forensenbelasting en hondenbelasting, zo hoog dat deze moeilijk opwegen tegen de 

opbrengsten. 

 

Najaarsnota 2021 

 

1. Pag. 6: Er wordt gesproken over incidentele onderhoudsbudgetten; o.a. bij een aantal 

begraafplaatsen een extra onderhoudsronde is uitgevoerd, ook bij 1 die we niet in beeld 

hadden (Froombosch). Is dat voor 2022 goed geborgd? 

 

Antwoord: 

Deze onderhoudsronde is gedaan naar aanleiding van meldingen van inwoners. Het betrof 

hierbij wel werkzaamheden die ook door rechthebbenden van graven uitgevoerd konden 

worden. Echter het totale kwaliteitsbeeld op de begraafplaatsen liep hierdoor wel achter. 

In 2022 zal het beleid begraven aangeboden worden aan de gemeenteraad. Een onderdeel 

van het beleid is de wijze van beheer en onderhoud. 

 

 

2. Pag. 18: de incidentele meevaller van 239 (=1%) OZB is een afwijking. 

Hoe was dat in andere jaren? In geld of percentage uitgedrukt! 

 

Antwoord: (volgt) 

 

3. Pag. 20: De kans bij risico's 2021 wordt uitgedrukt in een percentage(s). Waarop zijn de 

percentages gebaseerd? Op historische feiten, landelijke gegevens of eigen bevindingen, of 

anders? 
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Antwoord: 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2022 is 

beschreven hoe de risico’s worden gekwantificeerd. Het kanspercentage is gebaseerd op 

een eigen inschatting omdat een groot deel van de risico’s niet gelijk zijn in elke 

gemeente. Met het vaststellen van de Kadernota “Integraal Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen” in 2020 wordt gewerkt aan het verbeteren van het inzicht in de 

risico’s, waaronder de kansberekening. In de begroting 2023 zullen de eerste effecten 

zichtbaar zijn.  

 

Vragen ChristenUnie 

 

Begroting 2022 

 

1. p. 14: Wij stellen in 2021 beleid op om deze budgetten in Midden-Groningen te 

harmoniseren' 

Loopt dit of is dit in 2022? 

 

Antwoord: (volgt) 

 

2. p. 15: Grafiek maatschappelijk vastgoed 

Is de verdeling hier op aantallen gebouwen? 

 

Antwoord: (volgt) 

 

3. p. 40: 'Terugdringen problematisch (...) middelengebruik' 

Is bij middelengebruik ook lachgas inbegrepen? 

 

Antwoord: 

Ja. 

 

4. p. 143: solvabiliteitsratio 

Wat is er voor nodig om de solvabiliteitsratio naar minimaal 20% te brengen (en daarmee de 

sprong van categorie C naar B te maken)? 

 

Antwoord: (volgt) 

 

5. p. 175/177: saldo na bestemming 

Op pagina 175 is het saldo 574, op pagina 177 is het saldo 546. Betreft het hier een 

afrondingsverschil? 

 

Antwoord: 

In uw vraag is vermoedelijk een typefout geslopen. Op pagina 175 is het saldo 547 – en dus 

niet 574 – en op pagina 177 is het saldo 546. Inderdaad een afrondingsverschil van 1. 
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Technische vragen Gemeentebelangen Midden-Groningen Begroting 2022  

 

1. Blz. 198 – stichting Kwartier Zorg en Welzijn – begroot 5.152.697, -- euro. Er zou extra 

inzet gedaan worden t.b.v. ouderenbeleid, uitgevoerd door Kwartier en Zorg  

Vraag 1 - Is dit bedrag inclusief extra inzet ouderenbeleid en wat is het bedrag voor 

onderdeel ouderen. 

 

Antwoord: 

Er is extra aandacht bij verschillende samenwerkingspartners voor de uitvoering van het 

ouderenbeleid. Hiervoor zijn binnen de gemeentelijke begroting geen extra financiële 

middelen gevraagd of vrijgemaakt. De uitvoering ouderenbeleid past binnen de reguliere 

begroting.  

Wel zijn er aanvullende subsidies aangevraagd en toegekend vanuit bijvoorbeeld Menzis 

voor de uitvoering van specifieke onderdelen zoals valpreventie of de coördinatie van het 

Lokaal Netwerk Dementie. Dit wordt rechtstreeks gefinancierd aan de 

samenwerkingspartners en zijn dus niet meegenomen in deze begroting. Voor 2022 kan de 

uitvoering van het ouderenbeleid geborgd worden binnen de reguliere begroting. 

Voor het ouderenbeleid is 60.709 begroot. 

 

  

2. Bureau Halt. Samenk. -jeugd preventieve zorg   totaal 19.551, -- euro. 

Vraag 2 - Hoe staat het met de inzet van preventie, gebruik Halt en krijgen we deze 

bedragen vergoed door het Rijk? 

 

Antwoord: 

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat 

jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren van 12 tot 23 jaar die 

een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd (Halt-straf). Deze inzet wordt bekostigd vanuit 

het Rijk. Tot 1 oktober 2021 zijn er in Midden-Groningen 20 jongeren naar Halt verwezen, 

waarvan 16 jongeren het traject succesvol hebben doorlopen, 1 jongere heeft het niet 

succesvol doorlopen en 3 jongeren zijn niet in behandeling genomen (o.a. door het niet willen 

vergoeden van de schade, wat een voorwaarde is om aan een traject te starten).  

 

Daarnaast zetten we Halt in voor preventieve taken. Deze worden bekostigd vanuit het 

jeugdbudget. Halt levert hiervoor 30 voorlichtingen in het primair en voortgezet onderwijs over 

o.a. groepsdruk en veilig internet. Daarnaast is er overleg met belangrijke partners zoals het 

jongerenwerk. Vanaf 2022 wordt er door ophoging van de subsidie meer ingezet op 

aanwezigheid op het voortgezet onderwijs en preventieve huisbezoeken bij overlastgevende 

jongeren. In de stad Groningen is positieve ervaring opgedaan met deze vormen van inzet.   

 

 

3. Fraeylemaborg kreeg in Slochteren structureel ook al 75.000, -- euro subsidie per 

jaar, in de begroting staat nu 75.930, -- euro.  

Blz. 19 : met de stichting Fraeylemaborg meerjarige subsidie afspraken zoals die in de 

kadernota cultuur zijn verwoord.  

Vraag 3 - Wat wordt hiermee bedoeld en wordt het subsidiebedrag verhoogd bij meerjarige 

subsidieafspraken en hoeveel? 
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Antwoord: 

Antwoord vanuit cultuur: in de Kadernota cultuurbeleid is opgenomen dat de subsidie voor 

de Fraeylemaborg wordt geïndexeerd met eenzelfde percentage als de andere 

(semi)professionele kern-cultuurinstellingen Biblionet en Kielzog. Dit percentage verschilt 

per jaar. 

Om de cultuurinstellingen meer zekerheid te verstrekken voor de uitvoering van hun 

meerjarenbeleid, is in diezelfde kadernota cultuur vastgelegd dat er meerjarige subsidie-

afspraken worden gemaakt, waarop een realistisch beleid gebaseerd kan worden.  

De subsidieverstrekking zal per kalenderjaar blijven, er is geen sprake van een lumpsum die 

eens per 4 jaar wordt uitgekeerd.  

 

4. Blz. 200 – subsidieregeling plaatsing AED’s MG – willen dit bevorderen, In de begroting 

staat een bedrag van 4000,-- euro.    

Vraag 4 - Hoeveel apparaten met buitenaansluiting (verwarming) wilt U aanschaffen voor 

dit bedrag   gelet op blz. 37: We streven naar een groter aantal en een betere spreiding 

van AED.  

 

Antwoord: 

Een subsidie voor een AED bedraagt maximaal € 800,00. Dit zijn de gemiddelde kosten voor 

een buitenkast en dit bedrag wordt in principe altijd volledig aangevraagd. Op dit moment 

worden er voor de beschikbare € 4.000,00 dus 5 AED subsidies uitgekeerd. Een gering aantal 

dat we graag verdubbeld zouden willen zien.  

 

Vraag 4a: Zijn er meer aanvragen voor AED’s dan dat er nu subsidie wordt begroot? 

 

Antwoord: 

Het aantal aanvragen dat na beoordeling in aanmerking komt voor een subsidie is op dit 

moment 6 per jaar. We voeren (nog) geen activerend beleid om deze aanvragen te 

vermeerderen. 

 

5. Subsidieregeling armoedebeleid MG - 92.365, -- euro, Is dit bedrag voldoende voor het 

meedoenfonds 90% jeugd 40% volwassenen. 100,--/jaar?  

Vraag 5 – U wilt de deelname vergroten in kader armoedebeleid in 2022. Hoe te bevorderen 

en is bij grotere deelname bedrag dan toereikend?  

 

Antwoord: 

Het totale budget van het Meedoenfonds is ongeveer € 900.000. Hieruit worden de 

subsidies aan maatschappelijke organisaties, de armoederegisseur, het maatwerkbudget en 

de webwinkel van het Meedoenfonds betaald. Het bedrag van € 92.365 is het totale 

subsidiebedrag dat verdeeld wordt over de maatschappelijke organisaties.  

 

We willen vooral de deelname van volwassenen verhogen en ons richten op de ouderen. De 

armoederegisseur gaat in gesprek met de ouderenorganisaties om te onderzoeken hoe we 

deze doelgroep beter kunnen bereiken.  

Het bedrag van het Meedoenfonds is toereikend bij de huidige deelnamepercentages.  Het 

is mogelijk dat bij een sterke verhoging van het aantal deelnemers een uitzetting van het 

budget nodig is. Wij monitoren het gebruik nauwlettend. Zodra we vermoeden dat er 

sprake is van een forse uitzetting van het budget, zullen we de raad informeren. 
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6. Blz. 196 – U heeft als risicovoorziening dubieuze debiteuren belastingen en sociale 

zaken en overige debiteuren, volgens U als oninbaar vermeld.  

Vraag 6 – Worden er pogingen en inzet gedaan. Wanneer wordt begonnen met het innen 

van de deze bedragen 2.901.000, -- en belastingen 566,144, --? 

 

Antwoord: 

Zoals de omschrijving aangeeft zijn deze voorzieningen ingesteld om de risico’s van 

oninbaarheid van diverse soorten vorderingen op te kunnen vangen. De bedragen zijn dus 

nog niet oninbaar. De bedragen worden berekend op basis van de omzet en historische 

gegevens en worden jaarlijks geactualiseerd en vormen in die zin een buffer voor 

vorderingen die oninbaar worden verklaard. De uitvoering van ons invorderingsbeleid wordt 

adequaat toegepast. 

 

 

7. Blz. 190 – huis van cultuur en bestuur – Hierbij staat vermeld dat er gelden vrij komen 

t.b.v. centrumontwikkeling Muntendam. 

Vraag 7 -: Voor de jaren 2013-2021 worden de als zodanig geoormerkte middelen vanuit de 

exploitatie toegevoegd aan deze reserve. Waar komen deze geoormerkte middelen 

vandaan? 

 

Antwoord: 

In de jaren 2013-2021 is rekening gehouden met de jaarlasten van het nieuwe 

gemeentehuis. Ieder jaar is hiervoor een reservering opgenomen. Wat van deze reservering 

niet nodig was voor de kosten van het gemeentehuis is gestort in de reserve, In de reserve 

is begrepen een aanwending van € 800.000 voor afwaardering van de boekwaarde van het 

voormalige gemeentehuis. 

 

8. Blz. 178 – programma 2 onderwijs scholenprogramma eenmalige lasten: Het slopen en 

afboeken van restant boekwaarden etc. lasten 3.484.00, -- baten 40.000, --    

Vraag 8 – Worden er panden gesloopt, welke?  Welke panden voor eventueel hergebruik?  

 

Antwoord: antwoordt aanhouden mail Erik Drenth beantw Martin Huslhof 

Vraag m.b.t. eventueel hergebruik: is geen technische vraag. 

 

“Sociaal programma” 

Blz. 46 – Inzet toezichthouders. 

Toezichthouders voeren onderzoeken naar de kwaliteit en rechtmatigheid (waaronder 

fraude) van de geleverde ondersteuning (PGB en ZINN) uit. 

 

9. Vraag 9 - Hoeveel toezichthouders zijn er werkzaam? Dit ook voor de doorontwikkeling 

van het toezicht. 

 

Antwoord: 

We hebben een contract afgesloten voor de inzet van 30 uur per week. Hiervoor zetten zij 

meerdere toezichthouders in.  
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10. Blz. 49. Hulp bij het huishouden; abonnementstarief omzeilen. 

Wij maken financiële draagkracht onderdeel van de definitie “eigen mogelijkheden”. 

Hierdoor verwachten we een afname in het aantal mensen dat HH als maatwerkvoorziening 

krijgt toegekend.  

Vraag 10. Is dit onderzocht en kan dit juridisch??  

 

Antwoord: (volgt) 

 

11. Blz. 67 – het gebruik van de voedselbank van 926 naar 1064 is gegroeid. Het gebruik 

Maxima Kledingbank is fors teruggelopen 1689 naar 1015 wegens sluiting.  

Vraag 11 – Kunnen cliënten hierdoor een extra aantal kledingstukken ontvangen in 2022. ( 

is 8 kledingstukken per seizoen). 

 

Antwoord: 

Het is zo dat in het jaar 2020 het gebruik van Kledingbank Maxima fors is teruggelopen. Dit 

had te maken met de lock-down. Het is niet zo dat Kledingbank Maxima hierdoor kleding 

overhield. De toevoer van kleding is in 2020 namelijk ook sterk afgenomen. Er was dus 

geen sprake van een overschot aan kleding.   

Het aantal deelnemers in het jaar 2021 van kledingbank Maxima is nog niet bekend. Naar 

verwachting houdt de kledingbank ook in 2021 geen kleding over.  Dit komt mede omdat 

het Rode Kruis kledingbank Maxima heeft gevraagd om kleding aan te leveren voor de 

vluchtelingen uit Afghanistan die in Zoutkamp werden opgevangen.  

Het is dus niet zo dat cliënten naar verwachting in 2022 meer kledingstukken kunnen 

ontvangen.  

 

Vraag 11a - Zijn de mensen die gebruik maken van de voedselbank in beeld? Is er een 

verklaring voor deze stijging? 

 

Antwoord: 

Wij weten als gemeente niet welke mensen gebruik maken van de Voedselbank. Dit is in 

het kader van de privacy-wetgeving niet mogelijk.  

We hebben geen eenduidige verklaring voor de stijging in 2020 behalve dan de 

coronasituatie. Mogelijk waren mensen door het wegvallen van andere mogelijkheden meer 

aangewezen op de Voedselbank. We zien in 2021 weer een daling van het aantal mensen 

dat een beroep moet doen op de Voedselbank.  

 

12. Blz. 70 – Nieuwkomers krijgen minimaal 6 maanden financiële tegemoetkoming in de 

kosten voor vaste lasten en verplichte verzekeringen betaald via de GKB. 

Vraag 12 - Is dit een gemeentelijke of landelijke maatregel en krijgen we hiervoor al dan 

niet geoormerkt geld van het Rijk. 

 

Antwoord: 

Nieuwkomers krijgen geen financiële tegemoetkoming maar financiële ontzorging. Dit 

houdt in dat de GKB minimaal 6 maanden het budgetbeheer gaat verzorgen voor 

nieuwkomers die vanuit het AZC in onze gemeente komen wonen. Dit is een landelijke 

maatregel. De verplichting voor gemeenten is opgenomen in de Participatiewet. We 

ontvangen via het (niet geoormerkte) uitvoeringsbudget inburgering middelen om invulling 

te geven aan deze taak.   
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Vraag 12 a- indien gemeentelijke maatregel. Wat gaat de Gemeente MG dit kosten? En hoe 

verhoudt zich dit tot de begroting? 

 

Antwoord: 

Het gaat om een landelijke maatregel.  

 

13. Blz. 71. We treffen maatregelen om de armoedeval te verzachten. 

Willen maatwerk en financiële ondersteuning bieden bij de armoedeval. 

Vraag 13 – Kan dit volgens regelgeving maatwerk en wordt deze financiële ondersteuning 

gecompenseerd door het Rijk. 

 

Antwoord: 

Wij betalen de kosten uit het Re-integratiebudget omdat nazorg, aandacht voor financiële 

belemmeringen om aan het werk te komen of het opheffen van belemmeringen in de woon-

gezinssituatie essentieel zijn voor duurzame arbeidsaanvaarding. De wettelijke basis voor 

de financiële ondersteuning hebben we opgenomen in de Re-integratieverordening 

Participatiewet.  

 

14. Blz. 78 Onder indicatoren staat aantal ingezette Eigen kracht conferenties en de 

opbrengst hiervan. Het hiervoor begrote bedrag wordt echter overgeheveld naar het 

NPG-project bevorderen sociale veerkracht. Zie bij acties. 

Vraag 14 – Hoeveel Eigen Kracht conferenties zijn er gehouden in 2021 en worden deze 

voortgezet?  

 

Antwoord: 

Er is in 2021 tot dusver 1 Eigen Kracht Conferentie georganiseerd. Door de 

coronamaatregelen was het een periode niet mogelijk om Eigen Kracht Conferenties te 

organiseren. Daarnaast is gebleken dat de medewerkers uit de sociale teams meer kennis 

en ondersteuning nodig hebben voor het organiseren van Eigen Kracht Conferenties als 

relatief nieuw instrument. Eigen Kracht Conferenties zijn een nuttig instrument, maar 

moeten onderdeel zijn van een bredere aanpak om sociale veerkracht te bevorderen. 

Vandaar dat de Eigen Kracht Conferenties een plek hebben gekregen binnen het NPG-

project Bevordering Sociale Veerkracht.   

 

15. Blz. 19 - We willen 6 kunstwerken restaureren. 

Vraag 15.  Welke 6 kunstwerken. 

 

Antwoord: 

Op de planning voor restauratie in 2022 staan de onderstaande 6 kunstwerken. Deze 

planning is gemaakt op basis van de huidige prioriteiten en kan door incidenten of andere 

omstandigheden nog veranderen. 

- Bewogen scherm (André Volten), Gorecht-Oost, Hoogezand 

- De Boeg (Nico Bulder en Gerrit Piek), Meint Veningastraat, Hoogezand 

- Driesprong (Gerlof Hamersma), Achterdiep, Sappemeer 

- Otium (Het Observatorium), Leinewijk, Kropswolde 

- Tiddo’s Kar (Tiddo Nieboer), Hooilandseweg/Slochterdiep, Slochteren 
- Ik ben even weg (Minca Havercorn en Carolien Oomes), Borgmeren/Skiramere, Harkstede 



16 
 

 

16. Blz. 33 – Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven. 

Het hoe geeft aan waar het College op inzet. 

Vraag 16. – Hebben we zelf (handhavers) en de politie daar voldoende fte’s voor 

beschikbaar? 

 

Antwoord: 

Bij het formuleren van ambitie en resultaten is rekening gehouden met de mogelijkheden 

om te handhaven. Op dit moment is er 3 fte voor de boa’s en tijdelijk zijn 2 extra boa’s 

ingehuurd vanwege de coronamaatregelen. De inzet van de politie is de 

verantwoordelijkheid van de politie. We werken goed met elkaar samen. 

Het behalen van de resultaten is echter niet alleen afhankelijk van handhaving maar ook 

van andere factoren zoals preventie, integrale aanpak en betrokkenheid inwoners. Ook 

daar zetten we stevig op in. 

 

17. Blz. 27 – 2.1.6 Fysieke leefbaarheid. 

We lezen dat we in mindere mate niet voldoen aan schoon, heel en veilige fysieke 

leefomgeving waardoor klachten zullen toenemen. 

Vraag 17.  Is dit prioriteit numero 1 voor 2022? 

 

Antwoord: 

 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

18. Blz. 31- 2.1.7 verplichte beleidsindicatoren 

In tabel Hernieuwbare elektriciteit staan de getallen in procenten vanaf de jaren 

2017,2018, 2019. 

Vraag 18 – Waarom zijn er nog geen cijfers van het jaar 2020? 

 

Antwoord: 

De gegevens zijn ontleend aan “Waar staat je gemeente” een publicatie van het CBS. De 

cijfers van het jaar 2020 zijn nog niet gepubliceerd. 

 

19. Blz. 32 – 2.1.8 Financieel overzicht. 

Riolering – het saldo is met € 138.000, -- verslechterd, bestaande uit hogere lasten van € 

29.000, -- en 109.000, -- lagere baten. 

Vraag 19 – Hoe lagere baten, zijn er meer objecten waar geen rioolheffing op plaats zal 

vinden? 

 

Antwoord: 

In het Afvalwaterbeleidsplan is uitgegaan van een bepaald aantal grootverbruikers en de 

daarbij behorende opbrengst rioolheffing. Deze inschatting was te hoog en dit is 

gecorrigeerd met ingang van de begroting 2022. 
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20. Blz. 61 – Aantal kinderen die gebruikmaken van leerlingenvervoer. 

We lezen dat 12 leerlingen gebruik maken van het leerlingenvervoer naar het 

Gereformeerd basisonderwijs gaan. 

Vraag 20 – Kunt U een overzicht geven van de kosten en waar de leerlingen naar het 

Gereformeerd basisonderwijs gaan? 

 

Antwoord: 

Momenteel zijn er 10 leerlingen die met leerlingenvervoer naar gereformeerd onderwijs 

gaan. 2 leerlingen maken geen gebruik meer van leerlingenvervoer. Ouders/verzorgers 

krijgen voor 7 van deze leerlingen een vergoeding voor eigen vervoer. Voor 2 leerlingen 

bieden we aangepast vervoer (met taxibus). Ten slotte krijgt 1 leerling een combinatie van 

eigen vervoer en aangepast vervoer. 

 

De kosten hiervoor zijn jaarlijks: 

- Vergoedingen eigen vervoer: ongeveer € 3.200 

- Kosten voor het aangepast vervoer: € 18.000* 

* Dit is een inschatting. We hebben gekeken wat recente ritten hebben gekost. Deze 

kosten hebben we vervolgens voor een heel schooljaar berekend. 

 

Daar tegenover staan ongeveer € 2.200 aan inkomsten (eigen bijdragen). Dat betekent dat 

de netto-uitgaven € 19.000 op jaarbasis zijn. 

 

Het betreft vergoedingen naar De Wiekslag in Schildwolde en De Leilinde in Winschoten. 

Voor 2 leerlingen hebben we een vergoeding toegekend naar De Lichtbron in Hoogezand. 

Echter, de vergoeding is lager dan de te betalen eigen bijdrage. Dat betekent dat we voor 

deze 2 leerlingen geen vergoeding uitbetalen. 

 

21. 2.3 Programma Economie 

De procedure voor omgevingsvergunning is 8 weken (nu 26). 

Vraag 21 – Wat is de redenen dat het nu 26 weken nodig is om een omgevingsvergunning te 

verlenen? 

 

Antwoord: 

De beslistermijn voor de reguliere procedure voor een omgevingsvergunning is onder de 

Wabo 8 weken. Indien wordt afgeweken van het bestemmingsplan is de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) van toepassing; deze procedure is 26 weken. 

Onder de Omgevingswet is de reguliere procedure van 8 weken de hoofdregel. De 

uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt een uitzondering.  

 

22. Blz. 98- duurzaamheidslening 

Wij bieden een duurzaamheidslening aan. Dit geeft de inwoners van MG financiële armslag. 

Vraag 22 – Tegen welke condities en wat is het maximale bedrag per aanvraag? 

 

Antwoord: 

De regeling kent een minimaal bedrag van €2.500 en nooit meer dan de maximale 

percentage van de WOZ-waarde en/of getaxeerde marktwaarde minus reeds lopende 

financieringen. Informatie over de subsidie is (eenvoudig) te vinden op de websitepagina 

van het energieloket van Midden-Groningen: regionaalenergieloket.nl/midden-groningen. 
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Als u het tabblad ‘subsidies’ aanklikt staat ‘de stimuleringsregeling Midden-Groningen’ 

bovenaan. Onder ‘toon details’ is overzichtelijk beschreven voor wie de regeling is, 

waarvoor subsidie te verkrijgen is, en wat de voorwaarden zijn. 

 

23. Aanleggen van meer zonneparken en inpassen in de omgeving. 

We hebben als raad de contouren vastgesteld. 

Vraag 23 – Blijven we met uitbreiding van zonneparken binnen de vastgestelde contouren? 

 

Antwoord: 
Zie ook de beantwoording op vraag 28 van het CDA. De in het beleid aangewezen 

zoekgebieden zijn voor ons leidend. We blijven er dus binnen. 

 

24. Blz. 102.  Lasten bijdrage Veiligheidsregio is een forse. Stijging van de lasten leidt 

met 0,25 miljoen euro. 

Vraag 24 – Klopt dit? En zo ja, blijft deze trend doorgaan? 

 

Antwoord:(volgt) 

  

 

25. Blz. 107 – 2.4.2 Financieel overzicht. 

Voorlichting van de begroting in 2021 – 11.000, -- euro en de voorlichting begroting in 2022 

= 0 euro 

Vraag 25 – Graag uitleg. 

 

Antwoord: 
De baten van voorlichting zijn van 11 naar 0 gegaan in verband met de opheffing van onze 

eigen printstraat/repro. Grote printopdrachten worden nu uitbesteed. Eerder werden 

drukkerijkosten van onze repro soms doorbelast naar derden. Deze inkomst valt nu weg. 

 

 

26. Blz. 129 – de inkomsten van de afvalstoffenheffing nemen iets toe. We zijn echter nog 

ver van de gewenste 100% dekking. 

Vraag 26 – Hoever zijn we af van de honderd procent dekking? 

 

Antwoord: 

In de paragraaf lokale heffingen (pagina’s 129 t/m 136) is aangegeven dat de 

afvalstoffenheffing voor 2022 voor 69% kostendekkend is.In de begroting 2022 zijn de totale 

kosten voor de afvalstoffenheffing € 9.292.000 en de opbrengsten € 6.397.000. Het verschil 

is € 2.895.000 

 

 

27. Blz. 133 – Kostendekkende opbrengst afvalstoffenheffing is 69% 

Vraag 27 – Hoe komen we naar de honderd procent? 

 

Antwoord: (volgt)  
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28. Blz. 136 – Na de Gemeente Groningen staan we met stip op nummer 2 inzake 

Onroerendezaakbelasting OZB 

Vraag 28 – Iets om niet trots op te zijn. Deelt U deze mening? 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

 

29. Aardbevingen. We gaan ervan uit dat de kosten ten gevolge van aardgaswinning voor 

100% een budgettair neutraal effect zullen hebben op de begroting. Hieraan is een 

risico aan verbonden van zowel incidentele als structurele aard. 

Vraag 29 – Graag nadere toelichting. 

 

Antwoord: 

Dat uitgangspunt is juist, Desalniettemin kunnen er zich situaties voordoen dat het 

uitgangspunt niet kan worden gerealiseerd. Dat is een gegeven waarvoor we in de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer een risico opnemen. Mocht het zich 

voordoen dan is er dekking vanuit ons weerstandsvermogen. Het risico kan van structurele 

(meer dan 3 jaar) of incidentele aard zijn. Een structureel risico wordt zwaarder 

gekwantificeerd dan een incidentele. Vandaar de splitsing. Een incidenteel risico kan 

bijvoorbeeld zijn kosten van herstel van infrastructuur die niet worden vergoed. Een 

structureel risico zou kunnen zijn hogere kosten in/van de organisatie voor aardbevings 

gerelateerde werkzaamheden.  

 

30. Blz. 146 – openbaar groen.  Wij onderzoeken de mogelijkheden die gedifferentieerd 

beheer ons biedt en werken een maatregelen plan uit. Terugblikken na het afgelopen 

jaar waren er veel klachten over het groenonderhoud. 

Vraag 30 – Willen we dit voorkomen? 

 

Antwoord: 

Wij werken dit uit in een maatregelenplan.  

 

31. Blz. 154 – overzicht verbonden partijen: 

Onder punt 10 – Enexis holding. 

Vraag 31 -   Klopt dit of moet deze eruit. We hebben immers onze aandelen verkocht. 

 

Antwoord: 

Klopt. De aandelen zijn niet verkocht. De verkoop is eerder opgenomen voor het herstellen 

van het weerstandvermogen, maar pas in 2024. Inmiddels is het financieel perspectief van 

de gemeente verbeterd, en is verkoop van de aandelen daarvoor niet meer nodig. 

 

 

32. 4.8 Overzicht investeringen: 

Aanschaf van 2 Pick-up’s en 4 bestelauto’s. 

Vraag 32 – Zijn deze noodzakelijk? Publiek opinie is dat er wel erg veel auto’s met een 

gemeentelogo rondrijden. Deelt U deze mening? Kan het minder en in deelgebruik? 
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Antwoord: 

Dit is vervanging van de huidige voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar. Zijn noodzakelijk 

voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte.   

 

33. Bijdrage kinderspeelweek Hoogezand € 8500,-- 

Vraag 33 – Gaan we ook de bijdrages kinderspeelweek harmoniseren? 

 

Antwoord: 

Binnen onze gemeente worden verschillende kinderspeelweken georganiseerd. Deze 

activiteiten verschillen sterk van elkaar. Het gaat dan zowel om de aangeboden 

activiteiten als de hoeveelheid deelnemers. De meeste kinderspeelweken kunnen prima uit 

de voeten met een subsidie uit het leefbaarheidsfonds. De kinderspeelweken van 

Hoogezand pasten niet binnen het leefbaarheidsfonds. Daarom hebben we besloten hier 

een aparte subsidie voor te verstrekken.  

 

34. Blz. 117 - npg aanvragen.  

In de raadsvoorstel krediet beschikbaar stellen verbeteren veiligheid is de krediet aanvraag 

€ 813.623, --. Hier staat een bedrag van 858.000,-- voor verbeteren veiligheid MG  

Vraag 34 – Wat is hiervoor de verklaring?   

 

Antwoord: 

In een bevestigingsbrief van het NPG (d.d. 8 juli 2021, 

documentnummer 2021-065553), is het bedrag van €858.000 toegekend. Nadien is gebleken 

dat er een BTW-correctie moet plaatsvinden waardoor het bedrag wordt verlaagd naar € 

813.623. In het raadsvoorstel is het juiste bedrag aangehouden. De tabel in de begroting is 

daarop niet aangepast. 

 

35. Blz. 32 – Bij het financieel overzicht staat 582 bij begraafplaatsen, maar in meerjaren 

503 tot max. 519. 

Vraag 35 – Waar zit dit in? 

 

Antwoord: 

De storting in de voorziening groot onderhoud graven was in 2020 hoger dan de begroting 

2022-2025. Daarnaast heeft er een herverdeling van de bestaande salariskosten 

plaatsgevonden met ingang van 2021. 

 

36. Blz. 121 – Bij verplichte indicatoren. 

U bent vergeten de cijfers aan te leveren over de bezetting in Nederland t.o.v. de 

gemeente MG. 

Vraag 36 – Kunt U deze z.s.m. aanleveren, zodat we een helder beeld krijgen? 

 

Antwoord: 

Bezettingcijfers landelijk (“Waar staat je gemeente”) zijn niet voorhanden. 
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37. Blz. 134 – vraag 37 – Wat zijn perceptiekosten? 

 

Antwoord: 

Perceptiekosten zijn kosten voor het heffen en innen van belastingen, zoals drukwerk, 

portokosten, aanmaningen, dwangbevelen en verdere administratiekosten. 

 

Technische vragen Najaarsnota 2021 

 

38. Blz. 9 - ZIN (zorg in natura) in het eerste halfjaar zien we de kosten voor jeugdhulp 

oplopen, doordat er door de zorgaanbieders meer kosten worden gedeclareerd per 

indicatie. U geeft aan dat het waarschijnlijk is dat er sprake is van verschillende 

oorzaken. Het baart ons zorgen dat vanuit het implementatieplan minder effect heeft 

dan gehoopt. 

Bent U voornemens om het implementatieplan weer aan te passen? 

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

39. Blz. 12 – De fractie van Gemeente belangen MG kan zich vinden in een budget 

structurele onderzoeken initiatieven. Door structureel een budgetpost van € 25.000, -

- in te stellen voor onderzoekkosten voor bewonersinitiatieven kan vroegtijdig 

meegedacht worden met bewoners. 

Controle door de raad via tussenrapportages en de jaarrekening is gewenst. 

 

Antwoord: 

Geen vraag, is opmerking. 

 

 

40. Blz. 14 – organisatie: 

De projectgroep is aangevuld met een communicatieadviseurs en een projectsecretaris. 

Communicatieadviseurs is meervoud. Gaat het nu om 1 communicatieadviseur of 

meerdere communicatieadviseurs? 

 

Antwoord: 

Typefout het gaat om 1 communicatieadviseur. 

 

41. Hoeveel communicatiemedewerkers heeft MG inmiddels? 

 

Antwoord: 

19 medewerkers/15,72 fte 

 

 

42. Noorderpark: We lezen dat er voor de locatie Harms stedenbouwkundige verkenningen 

zijn gedaan. Met de ondernemers in de bedrijvenzone langs het Winschoterdiep 

worden de gesprekken voortgezet als daartoe aanleiding is. Wanneer is daartoe 

aanleiding? 
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Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt. 

 

43. Zijn er ook al plannen voor de invulling na verplaatsing Gemeentewerf?  

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor zorgen 

dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt 

 

44. Centrumplan Muntendam. 

Op dit moment is er heel veel ruis in het dorp over de mogelijke locatie. 

Daar waar het College aangeeft dat er overeenstemming is met de dorpsraad. Vele 

inwoners herkennen zich niet in de rol van de dorpsraad. 

Hoe denkt U uit de impasse te komen?  

 

Antwoord: 

Dit is geen technische vraag voor de technische vragenronde, maar wij zullen ervoor 

zorgen dat er voor de behandeling van de begroting een bestuurlijk antwoord ligt 

 

 

45. Blz. 6 – begrijp de zin “In verband met de openingen van het huis van cultuur en 

bestuur” niet als het gaat over en om de veiligheid van weggebruikers en 

omwonenden in het geding kunnen komen.  

Over snoeien kappen en vervangen van dode bomen 

 

Antwoord: 

Wij hebben extra kosten moeten maken. Vanwege de opening van het Huis van Cultuur 

en Bestuur hebben wij meer tijd en middelen in die omgeving gestopt om het een nette 

uitstraling te geven. Wij hebben preventief in moeten grijpen op het gebied van bomen 

om te voorkomen dat er veiligheidsissues voor inwoners zouden ontstaan.  

 

46. Blz. 8.  Werk participatie – Overigens is de verwachting dat het rijk alsnog de 

werkbedrijven deels compensatie biedt. De omvang daarvan is nog onbekend.  

Vraag: Is deze nu bekend en hoeveel bedraagt de compensatie.?  

 

Antwoord 

Nee. De verwachting is dat via de decembercirculaire 2021 duidelijkheid zal worden 

verkregen. 

 

47. Blz. 9. Collectieve aanvullende Zorgverzekering 

Voor het organiseren van Eigen Kracht conferenties is budget beschikbaar, Dit budget is 

niet benodigd in 2021. Er zouden 10 conferenties georganiseerd worden per jaar. Hot 

item binnen sociaal domein in 2019 – Wat is de reden dat deze niet georganiseerd 

worden.  
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Antwoord: 

Er is in 2021 tot dusver 1 Eigen Kracht Conferentie georganiseerd. Door de 

coronamaatregelen was het een periode niet mogelijk om Eigen Kracht Conferenties te 

organiseren. Daarnaast is gebleken dat de medewerkers uit de sociale teams meer kennis 

en ondersteuning nodig hebben voor het organiseren van Eigen Kracht Conferenties als 

relatief nieuw instrument. Eigen Kracht Conferenties zijn een nuttig instrument, maar 

moeten onderdeel zijn van een bredere aanpak om sociale veerkracht te bevorderen. 

Vandaar dat de Eigen Kracht Conferenties een plek hebben gekregen binnen het NPG-

project Bevordering Sociale Veerkracht.   

 

48. Blz. 12 – voorbereidingskrediet vrijkomende locaties. – Men zoekt passende invullingen 

voor leegstaande gemeentelijke gebouwen o.a. scholen.  De vraag is: in het verleden 

stelde de NAM ook dat de verlaten gebouwen eventueel moet worden gesloopt zodat 

deze alsnog niet in versterkingsprogramma terecht komen. Wie draagt nu de 

verantwoordelijkheid indien bij een aardbeving er scheuren dan wel instortingsgevaar 

van deze gebouwen. In plaats van nieuwbouw KC ed. hadden deze gebouwen (scholen) 

toch ook kunnen worden versterkt. 

 

Antwoord: 

NAM heeft budgetten beschikbaar gesteld voor het bouwkundig versterken van 

gebouwen. Het budget is in de meeste gevallen gebruikt voor nieuwbouw. NAM kan niet 

opnieuw worden aangesproken om die gebouwen alsnog te versterken. Door sloop van de 

gebouwen na nieuwbouw is er geen budget voor versterken meer nodig. Als een gebouw 

toch bewaard moet blijven zal vanuit de herbestemming een versterkingsbudget 

beschikbaar moeten komen, ofwel de verkoopopbrengst moet rekening houden met de 

kosten van versterking. 

Bouwkundig versterken zegt echter niets over schade. Ook aan bouwkundig versterkte 

gebouwen kan schade ontstaan en herstel van die schade kan op de gebruikelijke wijze 

worden geclaimd. 

 

 

49. Blz. 13- Gorecht-West fase 3: (nog) niet ontvangen subsidie waterschap, niet begrote 

ontvangen bijdrage rioolaansluitingen. 

Vraag zijn deze subsidie/bijdragen nu binnen.  

 

Antwoord: 

De bijdrage rioolaansluiting voor fase 3 is ontvangen. Ook voor fase 4 en 5 wordt de 

bijdrage voor de rioolaansluitingen bij de bouwer in rekening gebracht. De subsidie van 

het Waterschap voor alle fasen (1 t/m 5) wordt in 2022 na het gereedkomen van het 

bestek voor fase 5 aangevraagd.  

 

50. Blz. 14 - Financiën  

Een subsidie aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds is gehonoreerd voor 

woningverbetering o.a. Noorderpark: Hoe groot was deze bijdrage? 
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Antwoord:  
“Wij hebben een aanvraag gedaan voor het Volkshuisvestingsfonds. Onze aanvraag is 

toegekend en wij ontvangen een bedrag van € 11 miljoen van het Rijk voor verbetering 

en verduurzaming van koopwoningen in de postcodes 9601 en 9602 in Hoogezand. Wij 

moeten ook zelf investeren (30% cofinanciering).”   

 

51. Blz. 15: Als onderdeel van de bestuurlijke afspraken versterking is besloten vier extra 

wijken op te nemen in het programma aardgasvrije wijken. Een van de wijken is 

Steendam/Tjuchem. Welke andere extra drie wijken??  

 

Antwoord: 

De drie andere pilots opgenomen onder het programma pilot aardgasvrij wijken zijn, en 

gefinancierd op basis van de bestuurlijke afspraken van de versterking zijn: Krewerd, 

Zonnedorpen Loppersum en Zuidwolde. Deze bevinden zich alle niet in de gemeente 

Midden-Groningen. 

 

52. Blz. 21 – punt 15 risico beroepzaak onderwijs. Is er al meer bekend voor de periode 

2011-2015. 

 

Antwoord:  

De periode 2011-2015 is inmiddels definitief vastgesteld en uitbetaald aan de 

schoolbesturen. Hiermee is deze periode afgerond. 

 

 

Vragen SP 

 

Autochtone laaggeletterden worden niet voldoende bereikt, bleek laatst bij een 
werkbezoek aan de bibliotheek. 

1. Hoeveel doorverwijzingen van autochtone laaggeletterden vinden er plaats vanuit de 
sociale wijkteams richting het taalhuis. 
 
Antwoord: 
Dit aantal wisselt sterk per jaar (zeker tijdens de lock-down) en het is niet goed bekend 
waar nieuwe cursisten altijd vandaan komen. Dit wordt voor de volgende tijd wel een 
aandachtspunt: hoe hou je goed bij op welke manier mensen binnenkomen bij het 
Taalhuis? 
 
Over de periode na de lockdown (na 1 september 2021) zijn de volgende cijfers bekend: 
- 20 taalvrijwilligers zijn actief 
- 10 nieuwe taalvrijwilligers volgen de basistraining komende maand (1 x training gehad, 
nog 3 bijeenkomsten te gaan) 
- 2 taalvrijwilligers volgen DIVA in oktober/november (digitale vaardigheden, 
verdiepingsmodule) 
- 30 nieuwe intakes van cursisten, waarvan 4 NT1 taaldeelnemers (1 zelf aangemeld, 1 
via ambulante zorg, 1 via sociaal team, 1 via de gemeente). De andere taaldeelnemers 
hebben een NT2 achtergrond (26 stuks, bijna allemaal zelf gekomen, gezien in de 
bibliotheek en mond-op-mondreclame). 
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2. Op welke andere manieren vinden er doorverwijzingen plaats naar het taalhuis en 

hoeveel betreft dit? 

 

Antwoord: 

Via de bellijn van het Taalhuis, de bibliotheek, Contactplein van de gemeente, mond-

op-mond-reclame, collega’s Maatschappelijke Activering, Humanitas en sociale teams. 

Doorverwijzingen zijn in corona-periode slechts kleine aantallen. Zie beantwoording 

van de vorige vraag. 

 

 

3. Hoeveel inwoners maken gebruik van het meedoen fonds. Kunt u een onderscheid 
maken in meisjes tot 18 jaar, jongens tot 18 jaar, mannen boven de 18 en vrouwen 
boven de 18 

 
Antwoord: (volgt) 
 
 

4. Er komen gebouwen, vooral scholen, leeg te staan. Wat gaat er met deze gebouwen 
gebeuren? Is daar een plan voor? 

 
Antwoord: (volgt) 

 

5. 2.4.2. De baten bij Burgerzaken stijgen behoorlijk. 

Van 611.000 in 2020 tot 914.000 in 2025. Waarop is dit gebaseerd? 

 

Antwoord:  

Een wijziging in 2014 v.w.b. de geldigheidsduur van de reisdocumenten (van 5 naar 10 

jaar) heeft tot gevolg dat er geen sprake meer is van gemiddelde opbrengsten. Mat 

andere woorden pieken en dalen. De verwachte opbrengst in 2024/2025 (piek) is een 

zichtbaar gevolg daarvan. Uiteraard worden de werkelijke realisaties door het jaar 

heen gemonitord, zodat wij grote mutaties in onze tussentijdse P&C-documenten 

kunnen verwerken. 

 

6. 2.5.2 NPG – pag. 117 Code P16 (tweede van onderen)  

Kunnen we een update krijgen van de pilot Autonoom rijdende shuttle? 

 

Antwoord: (volgt) 

 

7. Pag 134. In beide tabellen begrijp ik de laatste kolom niet, 2022-2021. 

 Hoe zit dit? Kijkend naar de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing staat daar -

11%. Wat houdt dat in? 

 

Antwoord: 

Dit is het verschil tussen het kostendekkingspercentage van de afvalstoffenheffing in de 

begroting van 2021 ten opzichte van de begroting 2022.  

 

8. Pag 187. Investeringen Facilitair staat een carillon computer, kosten 100.000. Wat is 

dat?  
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Antwoord: 

Het betreft een vervangingsinvestering (carillon Muntendam). In 2012 was al sprake van 

een mogelijke vervanging vanwege de onderhoudssituatie. Of de vervangingsinvestering 

nog steeds aan de orde is wordt nagegaan en indien nodig wordt een afzonderlijk 

voorstel daartoe gedaan. 

 

Nagekomen vragen (21 oktober} PvdA 

 
1. pagina 54 - graag uitleg over kwaliteitsstandaarden 1 t/m 10, wat zijn die? 
 
Antwoord: 

 De tien kwaliteitsstandaarden vanuit de zelfscan zijn: 

1. Een integrale visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.   

2. Duidelijke opdracht aan de sociale teams.  

3. Professionals in de sociale teams kunnen werken met de meldcode, kunnen geweld 

signaleren, hebben toegang tot aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 

kindermishandeling, zijn in staat om geweld te bespreken met alle betrokkenen en kunnen 

systeemgericht werken.  

4. Professionals in de sociale teams aan wie Veilig Thuis gezinnen overdraagt hebben een 

actueel beeld van de veiligheid en houden contact met alle betrokkenen.  

5. Er is voldoende capaciteit in de sociale teams om zicht op veiligheid te houden in die 

gezinnen/ huishoudens die door Veilig Thuis worden overgedragen. 

6. In de sociale teams wordt gewerkt conform het gedachtengoed van 1Gezin-1Plan-

1Regisseur, op basis van een gedeelde visie op veiligheid. Er wordt gewerkt met één 

instrument om een veiligheidsbeoordeling te maken en professionals zijn in staat om 

casusregie te voeren en werken traumasensitief.  

7. Professionals in de sociale teams beschikken over basiskennis van geweldsdynamiek, 

geweldsvormen en risicofactoren.   

8. Professionals in de sociale teams zijn in staat om een veiligheidsbeoordeling te maken, een 

veiligheidsplan op te stellen, geweld te bespreken, outreachend te werken, regie te 

voeren, de sociale steunstructuur te betrekken, tijdig systeemgerichte hulpverlening in te 

zetten en contact te houden met alle betrokken professionals. 

9. Er is voldoende gespecialiseerd hulpaanbod.  

10. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de sociale teams over het 

informeren van direct betrokkenen, de rolverdeling, overdracht, monitoring, methodes en 

instrumenten, escalatie en casuïstiekbesprekingen. 
 

 
2 - pagina 56 - staat in de eerste blokje een *. De * wordt nergens toegelicht. We kunnen 

ons voorstellen dat het betekent dat 2021 nog niet compleet is. Toch graag even een 

bevestiging of toelichting. 

 

 Antwoord:   

 In de voetnoot had moeten staan: “[1] Stand van zaken 2-9-2021” 

 


