
Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening funderingsproblematiek 

Woltersum 2021 

 

De raad van de gemeente Groningen; 

 

Gelet op artikel 149 Gemeentewet 

 

Gezien het collegevoorstel van 1 februari 2022 

 

BESLUIT: 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Subsidieverordening funderingsproblematiek 

Woltersum 2021 

 

Artikel I 

 

A  

 

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt: 

- in het eerste lid onder d. wordt na het cijfer 17 ingevoegd: ‘eerste lid,’. 

- voor de zin die begint met ‘Het in het eerste lid’ wordt de aanduiding ‘2.’ geplaatst. 

- na het tweede lid (nieuw) wordt een derde lid toegevoegd dat luidt: 

3. Het in het eerste lid, onderdeel d. bedoelde criterium is evenmin van toepassing indien het college 

gebruikmaakt van de in artikel 17, tweede lid, bedoelde bevoegdheid. 

 

B 

 

Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt: 

- voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. 

- het bedrag van € 100.000,- wordt gewijzigd in € 150.000,-. 

- na het eerste lid (nieuw) wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt: 

2. Het college kan in een individueel geval besluiten een hogere subsidie te verlenen dan het in het 

eerste lid genoemde maximum, indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat 

onverkorte toepassing van het eerste lid leidt tot onevenredige gevolgen die redelijkerwijs niet voor 

rekening van de eigenaar behoren te komen. 

 

C 

 

Na artikel 22 wordt een nieuw artikel 22a ingevoegd dat komt te luiden”: 

 

Artikel 22a Overgangsrecht 

Voor eigenaren die een aanvraag op grond van deze verordening hebben ingediend zoals deze is 

vastgesteld op 30 juni 2021, komen indien zij voldoen aan alle in deze verordening genoemde 

vereisten, in aanmerking voor het in artikel 17, eerste lid genoemde bedrag.       

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.  

 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2022. 

 

voorzitter       griffier                                                                                                                                                                                                               

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


