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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 14 februari 2023 09:38
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: dinsdag 14 februari 2023 08:33 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO167635955716  

Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Fractie(s): D66, Student&Stad, VVD, Stadspartij 
Leden: Rustebiel, Godijjk, Jacobs, Moerkerk 
Portefeuillehouder(s): Bloemhoff 
Contactambtenaar: Klein 
Onderwerp (max. 10 woorden) Invulling Noodpakket Energiekosten en Inflatie, pakket 3.3 Fonds voor mkb 
Doel van de agendering Meningsvorming 

Aanleiding (max. 100 woorden) 

Op 2 november stelde de raad het ‘hulppakket sociale basis en bedrijven’ vast. De 
gemeentelijke ondersteuning komt bovenop ondersteuning van de Rijksoverheid 
en andere instanties in relatie tot de gestegen energieprijzen. Daar doorheen 
lopen nog lopende regelingen over coronagelden, waarvan deels de afbetaling 
loopt of nog moet starten. Deze brief schetst de kaders voor de besteding van 1,9 
miljoen, dat het college grotendeels in de eigen organisatie gaat steken. De 
indienede fracties vragen zich dan ook af of ondernemers wel voldoende 
betrokken zijn bij de kaders van deze regeling en of dit pakket niet vertragend en 
bureaucratiserend werkt in plaats van het dat het noodlijdende ondernemers 
helpt. 

Bespreekpunten (alleen in geval 
van meningsvorming, max. 200 
woorden) 

Totstandkoming kaders 
Ondernemers zitten nog in de nasleep van corona. Financiële achterstanden zijn 
vaak nog niet weggewerkt en de terugbetaling van middelen loopt nog. Hoe 
beoordelen de andere fracties deze samenloop en zijn ondernemers voldoende 
betrokken? 
 
Groningen werkt slim en subsidies 
Het college kiest ervoor 375.000 euro van het noodpakket te investeren in de 
eigen organisatie (Groningen werkt Slim) om vervolgens de ondernemers weer 
advies te geven. Is dit een doelmatige aanpak of dreigt bureaucratisering? 
 
Gebiedsgericht instrumentarium 
Het is goed dat er gewerkt wordt aan het slimmer delen van warmte en energie, 
maar daarvoor zijn ook bestaande programma’s. Er zijn bovendien behoorlijke 
overheadkosten mee gemoeid. Staat dit middel de ambitie om snel noodlijdende 
ondernemers te hulp te schieten niet in de weg? Ook de doelgroepaanpak 
verhuurders is wat betreft de indieners investeren in een bestaande ambitie van 
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Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

het college en niet in ondernemers die nu urgent hulp nodig hebben. Hoe 
beoordelen andere fracties dit? 
 
Proces en communicatie 
De indienende fracties horen graag van andere partijen hoe ze aankijken tegen het 
pakket, de betrokkenheid van ondernemers en hoe we ervoor zorgen dat de 
regelingen bekend en benut worden. 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 woorden) 

meningsvormend openbaar 

Benodigde tijd (naar verwachting) 90 
Gewenst / voorzien vervolg afhankelijk van uitkomst debat / reactie college 
Uiterste datum van agendering 08-03-2023 

Vanwege (...) De ambitie van het college om de maatregelen snel uit te willen voeren en de 
urgentie die steun ook heeft bij (sommige) ondernemers. 

 


