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Geachte leden van de raad,

Met uw raad is afgesproken om in 2021 kaders te ontwikkelen voor de dorpen en wijken in Midden-
Groningen waarmee kan worden vastgesteld hoe dorps- en wijkorganisaties de komende jaren met 
geharmoniseerde subsidies worden ondersteund bij hun inzet voor de dorpen en wijken. 

Deze raadsbrief is een vervolg op de memo aan de agendacommissie van 27 mei 2021, waarin 
wethouder van Schie aangaf meer tijd te willen nemen voor een goed voorbereid politiek debat en 
besluitvorming over het harmoniseren van dorps- en wijkbudgetten.  Uw agendacommissie ontvangt 
hierover in oktober ook een memo.
 
Wat is er inmiddels gebeurd

Wij informeren u graag over het volgende.
 

1. Er is via een memo dd. 27-5-21 een ambtelijke notitie met uw agendacommissie gedeeld. 
Daarin staat uitgewerkt wat er met uw raad is besproken tijdens de beeldvormende 
bijeenkomst op 22 april 2021. De wethouder heeft in genoemde memo enkele dilemma's 
met u gedeeld (bij het toekennen van extra subsidie aan prioriteitswijken) die eerst om 
meer uitwerking vragen voordat er politieke besluitvorming kan plaatsvinden. 

2. In september en oktober 2021 zijn gesprekken gevoerd met de bewonersorganisaties van de 
zeven prioriteitswijken (allen in Hoogezand-Sappemeer). Dat is gedaan om meer inzicht te 
kunnen geven in wat er specifiek in prioriteitswijken door hen gedaan wordt uit het 
wijkbudget en om aan te kunnen geven wat de gevolgen zijn als er door harmonisatie 
minder subsidie voor hen beschikbaar zou komen. 
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Wij delen graag met u wat de gesprekken met deze wijkorganisaties hebben opgeleverd. Daarom 
treft u als bijlagen bij deze brief een samenvatting aan van de zeven gevoerde gesprekken samen 
met de zeven verslagen.

Wat zijn de dilemma's bij harmonisatie van wijkbudgetten

Bij de wijkbudgetten voor de zeven prioriteitswijken ontbreekt het ons op dit moment aan een 
acceptabele manier om nu vast te stellen welke wijken en dorpen in de toekomst prioriteit 
verdienen en daarmee ook meer subsidie (dan andere wijken of dorpen) of inzet van professionals. 
Het landelijke instrument van de 'Leefbarometer' geeft inzicht in de leefbaarheid van onze wijken 
en dorpen. Toch geeft dat als instrument onvoldoende houvast omdat we daarmee de aansluiting 
missen met onze inzet binnen 'Hart voor Midden-Groningen' (NPG) en de 'Brede Welvaart' die we 
daar willen verbeteren. De 'Monitor Brede Welvaart' biedt onvoldoende informatie op het niveau van 
een wijk of dorp en dat is nou juist het maatwerk dat we net als uw raad willen kunnen maken. 

De gesprekken met de bewonersorganisaties van de huidige zeven prioriteitswijken (zie de bijlagen) 
laten zien dat zij deze zeven wijken nog steeds als prioriteitswijk zien.

De behoefte aan een acceptabele manier om in de toekomst prioriteit te kunnen geven aan wijken 
of dorpen speelt ook bij de zogeheten activiteitenbudgetten in de voormalige gemeente 
Menterwolde.

Voorgesteld vervolg
 
We stellen u voor om:

a. Met uw raad in deze raadsperiode alleen de 'instandhoudingssubsidie' voor alle dorpen en 
wijken te harmoniseren; 

b. Een formeel besluitvormingstraject in te gaan in december 2021 over het harmoniseren van 
de zogeheten instandhoudingssubsidie:

 Raadscommissie 9 december
 Raadsvergadering 23 december.

c. Met uw raad in de komende raadsperiode de wijken en dorpen te benoemen die meer 
aandacht, inzet en subsidie verdienen dan andere wijken en dorpen. Dat kan bijvoorbeeld 
meer vorm krijgen via de dorps- en wijkplannen. Daarmee stellen we voor nu zowel de 
'wijkbudgetten' (voor prioriteitswijken in voormalig Hoogezand-Sappemeer) en de 
'activiteitenbudgetten' (voor de dorpen in voormalig Menterwolde) nog niet te 
harmoniseren;

 

https://www.leefbaarometer.nl/home.php
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Samenvatting van alle zeven gesprekken met de bewonersorganisaties van prioriteitswijken 

met daarna de losse gespreksverslagen


