
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 15 februari 2023

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Subsidieregeling energieneutraal Ten Post

Raadsvoorstel : Subsidieregeling-energieneutraal-Ten-Post

Bijlage : Bijlage-A-Nadere-regel-regeling-energieneutraal-Ten-Post

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
S. Boxman / mdw. Stadsontwikkeling / samantha.boxman@groningen.nl /  0629638605

Hiske Wiggers / bestuursadviseur wethouder Jongman / hiske.wiggers@groningen.nl / 050 367 7131

Korte samenvatting:
Al vanaf 2019 is overleg gaande met de Duurzaamheidstafel Ten Post over de verduurzaming van de 
woningen in het dorp die buiten de sloop/nieuwbouwregeling vallen. Om een tweedeling tussen nieuw
gebouwde en (versterkte) oude woningen tegen te gaan, is het plan om alle eigenaren de mogelijkheid
te bieden om hun huis zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Hierbij krijgen eigenaren een 
aanvulling van maximaal € 28.000. In 2020 is vanuit het NPG een bedrag van €1,5 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor energieneutraliteit van 50 woningen. Om recht te doen aan alle 
huiseigenaren die in aanmerking komen voor de subsidie is er een regeling opgesteld die het mogelijk 
maakt om ca. 204 woningen te voorzien van de aanvullende subsidie. Het uitvoeren van deze 
subsidieregeling is een belangrijke invulling van de gemaakte afspraken met het dorp, en draagt bij aan
zowel het tegengaan van een tweedeling in Ten Post als aan de ambitie om de gemeente Groningen in 
2035 CO2-neutraal te maken.

Het college vraagt u te besluiten:

I. kennis te nemen van de nadere regel subsidieregeling Energieneutraal Ten Post (bijlage A);
II. II. de beschikbare NPG-gelden van € 1,5 miljoen euro ten behoeve van verduurzaming Ten 

Post vrij te geven; 
III. III. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen
van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende gevallen met 
het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende 
vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of
aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of 
voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de 
volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 
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Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 16 
minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van 
meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.)

1e termijn, bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een eerste 
mening/standpunt door de deelnemers in de sessie.
Vervolgens wordt een reactie gevraagd aan college op mogelijk vragen. Bedoeling is een 
bondige beantwoording, niet het herhalen van of uitweiden over voorstel of brief. 

Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn.  Inventariseert op 
nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende spreektijd.

2e termijn, hier vindt debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten.
Voorzitter vraagt het college om reactie/toezegging op evt. aangekondigde amendementen, 
moties. 

Conclusie door voorzitter ten behoeve van vervolg van de besluitvorming: door naar de raad 
en in welke categorie te agenderen. Kan dit conform of als bespreekpunt vanwege 
aangekondigde amendementen en/of moties? 

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)

Voorgeschiedenis / dossier
Aardbevingsproblematiek, Gemeente Groningen
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