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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen gemeentebelangen betreft 'fonds middenstand Slochteren'

Geachte leden van de Raad,

Per brief van 28 februari 2019 ontvingen wij van Gemeentebelangen vragen over ‘fonds

middenstand Slochteren’. Wij gaan er vanuit dat Gemeentebelangen doelt op de onlangs

vastgestelde kaders voor de subsidieregeling voor ondernemers in Slochteren, waarover u onlangs

een Raadsbrief hebt ontvangen.

De subsidieregeling wordt nog opgesteld en komt ten goede aan de leefbaarheid. Bijgaand de

vragen en de beantwoording.

1

U schrijft dat uw College in het coalitieakkoord heeft opgenomen dat er een MKB fonds voor

ondernemers in Slochteren zal worden ingesteld. Wij waren in de veronderstelling dat het

coalitieakkoord is opgesteld door de coalitiepartijen en niet door het College.

Zijn er twee coalitieakkoorden? Eentje van de samenwerkende partijen en eentje van het

College? Of heeft het college het coalitieakkoord geschreven en hebben de partijen zich

hieraan geconformeerd?

De PvdA, SP, CU, CDA en VVD hebben afgesproken de komende jaren samen het dagelijks bestuur

van de gemeente Midden-Groningen te vormen. De afspraken die de partijen daarover gemaakt

hebben, zijn in het coalitieakkoord ‘Samen komen we verder’ opgenomen. De thema’s uit het

Kompas van Midden-Groningen (gemeente als bondgenoot, groots in kleinschaligheid, ieder mens

telt en economie van de toekomst) zijn ook de leidraad voor dit akkoord. Er is dus één akkoord en

die is van de samenwerkende partijen.

2.

Voor de uitvoering valt u terug op een blijkbaar nog bestaande regeling de Subsidieverordening
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Welzijn van de voormalige gemeente Slochteren. Los van de vraag dat we in het kader van de

harmonisering dit onwenselijk vinden, rijst wel de vraag of het College bewust, om de Raad

buitenspel te zetten, voor deze opzet kiest. Graag verduidelijking.

De subsidieverordeningen van de drie gemeenten worden in 2019 geharmoniseerd tot één Algemene

subsidieverordening. Deze zal naar verwachting in juni aan de Raad worden voorgelegd. De nieuwe

Algemene subsidieverordening zal per 1 januari 2020 in werking treden.

Gezien de subsidieregeling voor ondernemers in 2019 het grondgebied van voormalig gemeente

Slochteren betreft, is voor het instellen van deze regeling de Subsidieverordening Welzijn van

voormalig gemeente Slochteren van kracht.

U heeft in de Voorjaarsnota van 2018 budget vrijgemaakt, voor het instellen van een fonds voor

MKB uit voormalig gemeente Slochteren. Ook is daarbij aangegeven dat aan de bijbehorende

regeling nog nadere invulling wordt gegeven.

De Subsidieverordening Welzijn bevat slechts de algemene kaders waaraan een subsidieregeling

moet voldoen. Wij zijn bevoegd om de nadere regels daarvoor op te stellen. Er is met diverse

ondernemers gesproken om invulling te geven aan deze nadere regels. Met hun advies hebben we

richting gegeven aan de kaders die we hebben vastgesteld. En deze hebben we via de Raadsbrief

(verstuurd op 18 februari 2019) aan u kenbaar gemaakt.

Het besluit om nadere regels staat overigens niet open voor bezwaar of beroep, maar indirect

kunnen de nadere regels wel getoetst worden als er een besluit op een subsidieaanvraag wordt

genomen (de zogenaamde exceptieve toetsing).

In 2020 treedt de nieuwe Algemene Subsidieverordening van Midden-Groningen in werking. Om niet

te hoeven wachten tot 2020 met het instellen van de subsidieregeling voor ondernemers in

Slochteren, is gekozen om de regeling in 2019 nog onder de Verordening van Slochteren te laten

vallen, die nu nog geldig is. Vanaf 2020 wordt er een nieuwe subsidieregeling voor ondernemers

vastgesteld door het college, die geldt voor heel Midden-Groningen en die valt dan ook onder de

Algemene subsidieverordening van Midden-Groningen.

3.

U geeft wel een aantal uitgangspunten aan, als bijlage bij de Raadsbrief. Echter een daadwerkelijk

formele regeling heeft u nog niet. Vervolgens wordt er veel publiciteit gegeven terwijl er in feite

nog niets is. Veel tromgeroffel zonder feitelijke invulling. Waarom kiest u voor deze strategie,

die we wel vaker zien. Eerst publiciteit en vervolgens pas daadwerkelijke invulling.

Met dit besluit hebben we een eerste richting gegeven aan de wens tot het instellen van een ‘fonds

voor ondernemers’. Met het vaststellen van de kaders werken we naar een subsidieregeling voor

ondernemers. De eerste richting is met dit collegebesluit dus bepaald. Omdat we transparant

willen werken, hebben we ervoor gekozen om hier door middel van een persbericht ruchtbaarheid

aan te geven.

4.

U geeft aan, als argumentatie, dat de tarieven voor OZB voor de inwoners en bedrijven in de

voormalige gemeente Slochteren behoorlijk zijn verhoogd waarbij expliciet alleen ondernemers in

aanmerking komen voor “compensatie”. Er ontstaat nu rechtsongelijkheid voor ondernemers in de

voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, die altijd al een “ hoger” tarief

betaalden. Is de voorgestane regeling niet in strijd met het “(rechs)gelijkheidsbeginsel”?
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Waarom worden burgers in de voormalige gemeente Slochteren niet gecompenseerd door

bijvoorbeeld een cultuurfonds?

De ondernemers worden niet gecompenseerd, het beschikbaar gestelde budget is daarvoor te laag.

De subsidieregeling die wordt ingesteld komt ten goede aan de leefbaarheid in voormalig gemeente

Slochteren, door activiteiten te subsidiëren die het ondernemersklimaat stimuleren. Vanaf 2020

wordt deze regeling in principe voor de hele gemeente ingesteld. De activiteiten moeten

aantoonbaar draagvlak hebben, daarmee is het goed mogelijk dat ook inwoners zullen profiteren

van de gesubsidieerde activiteiten. Dat de subsidieregeling dit jaar specifiek gericht is op de

ondernemers in voormalig gemeente Slochteren, betekent niet dat er sprake is van schending van

het gelijkheidsbeginsel. Wij kunnen er voor kiezen om de subsidie (tijdelijk) alleen voor Slochteren

te laten gelden om extra prioriteit te geven aan het bereiken van de doelstellingen aldaar.

5.

Wellicht ter compensatie kondigt u alvast aan dat er een fonds komt voor de hele gemeente in

2020 voor het “ondernemersklimaat”. Wij hebben dit nergens gelezen in een “coalitieakkoord” en

bovendien is het vreemd een wissel te trekken op toekomstige uitgaven nu de begroting onder

druk staat en er flink bezuinigd moet worden. Zonder de Raad hierbij te betrekken kondigt U iets

aan waarvan de competentie ons inziens bij deze Raad ligt en maakt dit vervolgens, zonder

voorbehoud, wereldkundig. Graag een heldere uitleg.

Het budget voor de subsidieregeling voor ondernemers is in de Voorjaarsnota van 2018 aan u

voorgelegd en vastgesteld. Er is budget voor 2018 (€ 100.000), 2019 (€ 200.000), 2020 (€ 200.000)

en 2021 (€ 200.000) beschikbaar. Dit jaar willen wij de subsidie ten goede laten komen aan de

ondernemers in Slochteren. Eind 2019 zal dit worden geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst van

de evaluatie zullen we de regeling voor heel Midden-Groningen laten gelden, de nieuwe Algemene

subsidieverordening is dan ook in werking getreden (per 1 januari 2020). Vooruitlopend daarop is

via de Voorjaarsnota 2018 alvast budget beschikbaar gesteld voor de jaren ’20 en ‘21. Bijkomend

voordeel is dat op die manier alle ondernemers en daarmee ook inwoners van Midden-Groningen

kunnen profiteren van de activiteiten die met deze regeling kunnen worden opgezet.

6.

In hoeverre gaat u de Raad betrekken bij deze materie aangezien u aankondigt de “ambitie te

hebben de regeling in het eerste kwartaal 2019” ter besluitvorming aan uw College voor te

leggen. Mijn fractie sluit niet uit dat ze om “nietigheid” van een dergelijke regeling zal vragen

nu het geen democratisch besluit is van de gemeenteraad en slechts een uitvoeringsregel van het

College van B & W die, naar wij veronderstellen, voor beroep vatbaar is.

Wij vinden het belangrijk om uw Raad zoveel mogelijk te betrekken bij belangrijke thema’s die

spelen in de gemeente. U heeft in de Voorjaarsnota van 2018 budget vrijgemaakt voor een fonds

voor MKB in voormalig gemeente Slochteren. Ook is daarbij aangegeven dat aan de bijbehorende

regeling nog nadere invulling wordt gegeven. Wij zijn bevoegd om de nadere regels daarvoor op te

stellen. Er is met diverse ondernemers gesproken om invulling te geven aan deze nadere regels,

hun advies is betrokken bij de kaders die we hebben vastgesteld. Het besluit om nadere regels

staat overigens niet open voor bezwaar of beroep, maar indirect kunnen de nadere regels wel

getoetst worden als er een besluit op een subsidieaanvraag wordt genomen (de zogenaamde
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exceptieve toetsing). We hopen u zoveel mogelijk al aan de voorkant te hebben voorzien van

informatie via de Raadsbrief (verzonden op 18 februari 2019) en bijbehorende kaders. De

subsidieregeling zal eind 2019 worden geëvalueerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris



 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO)   
 
Datum: 28 februari 2019 
Onderwerp: fonds middenstand Slochteren 
 
Het college wordt gevraagd de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
 
Geacht College, 
 

U schrijft dat uw College in het coalitieakkoord heeft opgenomen dat er een MKB fonds voor 

ondernemers in Slochteren zal worden ingesteld. Wij waren in de veronderstelling dat het 

coalitieakkoord is opgesteld door de coalitiepartijen en niet door het College.  

Zijn er twee coalitieakkoorden? Eentje van de samenwerkende partijen en eentje van het 

College? Of heeft het college het coalitieakkoord geschreven en hebben de partijen zich 

hieraan geconformeerd? 

 

Voor de uitvoering valt u terug op een blijkbaar nog bestaande regeling de 

Subsidieverordening Welzijn van de voormalige gemeente Slochteren.  

Los van de vraag dat we in het kader van de harmonisering dit onwenselijk vinden, rijst 

wel de vraag of het College bewust, om de Raad buitenspel te zetten, voor deze opzet 

kiest. Graag verduidelijking. 

 

U geeft wel een aantal uitgangspunten aan, als bijlage bij de Raadsbrief. Echter een 

daadwerkelijk formele regeling heeft u nog niet. Vervolgens wordt er veel publiciteit gegeven 

terwijl er in feite nog niets is. Veel tromgeroffel zonder feitelijke invulling. Waarom kiest u 

voor deze strategie, die we wel vaker zien. Eerst publiciteit en vervolgens pas 

daadwerkelijke invulling. 

 

U geeft aan, als argumentatie,  dat de tarieven voor OZB voor de inwoners en bedrijven in de 

voormalige gemeente Slochteren behoorlijk zijn verhoogd waarbij expliciet alleen 

ondernemers in aanmerking komen voor “compensatie”.  Er ontstaat nu rechtsongelijkheid 

voor ondernemers in de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, die 

altijd al een “ hoger”  tarief betaalden. Is de voorgestane regeling niet in strijd met het 

“(rechs)gelijkheidsbeginsel”? Waarom worden burgers in de voormalige gemeente 

Slochteren niet gecompenseerd door bijvoorbeeld een cultuurfonds?  

 

Wellicht ter compensatie kondigt u alvast aan dat er een fonds komt voor de hele gemeente 

in 2020 voor het “ondernemersklimaat”. Wij hebben dit nergens gelezen in een 

“coalitieakkoord” en bovendien is het vreemd een wissel te trekken op toekomstige uitgaven 

nu de begroting onder druk staat en er flink bezuinigd moet worden. Zonder de Raad hierbij 

te betrekken kondigt U  iets aan waarvan  de competentie ons inziens  bij deze Raad ligt en 

maakt dit vervolgens, zonder voorbehoud,  wereldkundig. Graag een heldere uitleg. 

 

In hoeverre gaat u de Raad betrekken bij deze materie aangezien u aankondigt de 

“ambitie te hebben de regeling in het eerste kwartaal 2019” ter besluitvorming aan uw 

College voor te leggen. 

 



 

Mijn fractie sluit niet uit dat ze om  “nietigheid” van een dergelijke regeling  zal vragen nu 

het geen democratisch besluit is van de gemeenteraad en slechts een uitvoeringsregel van het 

College van B & W die, naar wij veronderstellen, voor beroep vatbaar is.  

 

 

Markus Ploeger 

Gemeentebelangen Midden-Groningen 

 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

