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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Harmoniseren van dorps- en wijkbudgetten 

 

Bewonersorganisaties zetten zich al jaren met hart en ziel in voor een leefbare wijk of dorp. De 

gemeente Midden-Groningen ondersteunt hen graag met subsidie zodat ze dat goede werk kunnen 

blijven doen. Dat gebeurde ook al in de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-

Sappemeer. Maar die subsidies zijn nog niet hetzelfde in heel Midden-Groningen en dat moet wel 

gebeuren. De gemeenteraad zet nu een eerste stap door vanaf 2023 deze bewonersorganisaties 

ieder jaar een gelijk bedrag van € 3.000, - te geven om hun werk te kunnen doen. Een volgende 

stap wordt om wijken en dorpen aan te wijzen waar zoveel aan de hand is dat het logisch is dat 

ze meer subsidie of inzet krijgen. Tot die tijd blijven die extra subsidies zoals ze nu zijn. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

De raad wordt voorgesteld om: 

 

1. In te stemmen met het vanaf 2023 harmoniseren van de 'instandhoudingssubsidie' voor 

bewonersorganisaties van wijken en dorpen in Midden-Groningen; 

2. Het bijbehorende jaarlijkse subsidiebedrag vast te stellen op € 3.000,-; 

3. Het nieuwe college opdracht te geven om in samenspraak met de raad wijken en dorpen 

te benoemen die meer aandacht, inzet en subsidie verdienen dan andere wijken en 

dorpen. 
 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 december 2021. 
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5. Begrotingswijziging anti discriminatievoorziening 

 

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen die te maken krijgen met discriminatie kunnen 

contact opnemen met Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). DMG is onze anti 

discriminatievoorziening. DMG heeft ons geadviseerd om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Wij 

gaan daarom meer het goede voorbeeld geven. Dit doen we bijvoorbeeld door goed te kijken naar 

de werving van nieuwe medewerkers. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

De raad wordt voorgesteld om: 

1. In te stemmen met de budgettaire consequenties van het afnemen van het product ADV 

Versterkt van Discriminatie Meldpunt Groningen en deze verwerken conform 

begrotingswijziging 2022-103 anti discriminatievoorziening. 

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 december 2021. 

 

6. Sluiting: 20.35 uur 

 


