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1. Voorstel 

• In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden en het voorgestelde herstelplan 

voor het weerstandsvermogen. 

   

2. Inleiding 

Voor de vierde keer in het korte bestaan van onze gemeente staat Midden-Groningen voor een 

bezuinigingsopgave. Dat we weer moeten bezuinigen is moeilijk in overeenstemming te brengen 

met de ambities die in Het Kompas en het coalitieakkoord uitgesproken zijn. Onze gemeente vraagt 

om grote investeringen, in inwoners, in de leefomgeving en in de organisatie. Veel minder dan we 

wilden, hebben we daarin meters kunnen maken. Toch hebben we de afgelopen jaren belangrijke 

stappen vooruit gezet: de dienstverlening aan onze inwoners krijgt goede cijfers, en op meerdere 

plekken in onze gemeente wordt gebouwd aan goede en betaalbare woningen en aan 

aardbevingsbestendige scholen. Ook krijgen we steeds meer grip op de jeugdzorg. 

 

Hoewel het Kompas en coalitieakkoord vooral om investeringen vragen, hebben we de visie die 

hierin is neergelegd gebruikt bij het maken van keuzes voor bezuinigingen. Onze visie is daarin 

vooral zichtbaar in de posten die niét op de lijst met bezuinigingen staan. We kiezen ervoor om 

voorzieningen in onze dorpen zoveel mogelijk in stand te houden. Dorpshuizen en (in sommige 

dorpen) bibliotheken zijn belangrijke voorzieningen. Ook vinden we het belangrijk dat 

voorzieningen op het gebied van sport en cultuur op peil blijven. 

  

In het sociaal domein kiezen we ervoor om degenen die dat het meest nodig hebben te blijven 

ondersteunen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de eerder aangedragen mogelijkheid om te 

bezuinigen op de inkomenstoeslag voor de langjarige minima niet in te boeken, en maken we bij de 

bezuiniging op het Meedoenfonds extra middelen vrij om te zorgen dat kinderen van ouders met 

weinig inkomen ondersteuning krijgen. We hebben ons ervoor ingespannen om het 

voorzieningenniveau vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) op niveau te houden. 
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Bij het werken aan de economie van de toekomst onderkennen we het belang van intensief contact 

tussen gemeente en bedrijfsleven. We hebben ons daarbij herbezonnen op de inzet van tijd en 

geld. We blijven ambtelijk en bestuurlijk investeren in contacten en het mogelijk maken van 

nieuwe plannen, maar zien ook dat sommige middelen, zoals het inrichten van een stand op de 

bedrijvencontactdagen daarvoor niet het beste middel zijn. 

 

In het voorstel “taakstelling begroting 2021-2024” dat wij gelijktijdig met voorliggend voorstel aan 

uw raad aanbieden, hebben wij de financiële ontwikkelingen sinds de voorjaarsbrief geschetst. 

Door het verbeterde financieel perspectief ten opzichte van de Voorjaarsbrief stellen wij u voor om 

in 2021 de budgetten binnen het Sociaal Domein met 3% te indexeren. Hoewel we ook graag de 

prijsindexatie in de jaren na 2021 hadden opgenomen, is de omvang daarvan simpelweg te groot. 

We doen daarvoor een beroep op het Rijk. Het deel dat we niet mee begroten, nemen we op in de 

risicoparagraaf. Onderstaande tabel laat het herijkte financieel meerjarenperspectief (inclusief het 

effect van indexatie in 2021) zien. 

 

 

Tabel 1: samenvattend beeld financieel meerjarenperspectief 2021-2024 

 

De opgave van de ombuigingen, die wij voor ons zien, is hiermee als volgt:  

 

 

Tabel 2: Om te buigen saldi 2021-2024 

 

3. Publiekssamenvatting 

De begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 van Midden-Groningen laten een nadelig 

saldo zien. Om te komen tot een structureel sluitende begroting wordt voorgesteld diverse 

begrotingsuitgaven structureel te verlagen. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De te nemen ombuigingsmaatregelen hebben een gevolg voor de budgetten van de vast te stellen 

programmabegroting 2021 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2022-2024. Wijziging in 

budgetten op programmaniveau is een bevoegdheid van de raad. 

5. Beoogd effect 

Door middel van maatregelen streven we naar een structureel sluitend meerjarenperspectief tot en 

met 2024. 

 

2021 2022 2023 2024

Opgave ombuigingen 2021-2024 -1.757.343 -1.449.922 -727.660 -658.736
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6. Historische context 

De voorjaarsbrief zoals die behandeld is in uw vergadering van 2 juli 2020. Daarnaast is er nauwe 

samenhang met het raadsvoorstel “taakstelling begroting 2021-2024” dat gelijktijdig met 

voorliggend voorstel in uw raad wordt behandeld.  

  

7. Argumenten 

De afgelopen periode hebben wij onderzocht op welke manier wij de tekorten voor de begroting 

2021-2024 op een verantwoorde manier kunnen ombuigen. Hierbij geldt dat we in eerdere 

ombuigingsronden een aantal mogelijke bezuinigingen niet hebben voorgesteld die de 

voorzieningen raken voor mensen met de laagste inkomens. Door de noodzaak verder te bezuinigen 

is opnieuw naar deze opties gekeken. Dat leidt ertoe dat we nu voorstellen enkele maatregelen wel 

te nemen. We volgen daarbij de visie die we in de inleiding van dit voorstel uiteengezet hebben.  

In onderstaande tabel 3 zijn de voorgestelde bezuinigingen opgenomen. 

Tabel 3: Begrotingssaldi 2021-2024 na verwerking bezuinigingsvoorstellen 

1. De benchmark die Berenschot heeft uitgevoerd, houdt ons een spiegel voor hoe we ten 

opzichte van andere gemeenten en daarbij benoemde “gemiddelden” scoren. De 

benchmark geeft handvatten om te kijken waar we de efficiency verder kunnen 

verbeteren. Op basis van de benchmark en in overleg met de ambtelijke organisatie achten 

wij het op dit moment verantwoord om vanaf 2022 een taakstelling op de organisatie te 

leggen van 400.000 euro. Deze taakstelling komt bovenop de bezuinigingen in de 

organisatie die al in uitvoering zijn. Ook blijven we ons inspannen om externe inhuur te 

verminderen door zelfstandigen die bij de gemeente werken waar daarvoor vacatureruimte 

is in dienst te nemen.  

Deze bezuiniging is het saldo van maatregelen in de organisatie. Mogelijk lukt het een 

hogere besparing te realiseren door efficiënter te werken. Berenschot signaleert ook dat de 

beleidscapaciteit van Midden-Groningen versterking behoeft. Daar willen we in investeren. 

 

2. Bij de behandeling van de jaarrekening 2019 in uw raadsvergadering van 15 september 

hebben wij u toegezegd dat gedurende de looptijd van het beleidsplan (6 jaar) het te veel 

ingezette budget over 2019 voor groenbeheer in mindering wordt gebracht op de 

resterende budgetten. Zo lopen we het te veel ingezette budget de komende jaren weer 

in. We zullen daarbij de wijze van het beheer en onderhoud van groen moeten herzien om 

dit te realiseren. Als dit leidt tot aanpassing beleid komen wij daar in 2021 bij u op terug.    

2021 2022 2023 2024

Huidig saldo inclusief prijsindexatie (3%) Sociaal Domein in 2021 -1.757.343 -1.449.922 -727.660 -658.736

Effect stopzetten opschalingskorting in Algemene Uitkering 575.000 0 0 0

Gecorrigeerd huidig saldo -1.182.343 -1.449.922 -727.660 -658.736

Voorgestelde ombuigingen:

1 Taakstelling op organisatie o.b.v. Benchmark Berenschot 0 400.000 400.000 400.000

2 Bijstellen onderhoudsplannen openbare ruimte 100.000 100.000 100.000 100.000

3 Leefbaarheidsfonds 50.000 50.000 50.000 50.000

4 CAZ als voorliggende voorziening 30.000 30.000 30.000 30.000

5 Compensatie bewindsvoeringskosten naar 100% 33.000 33.000 33.000 33.000

6 Meedoenfonds naar 115% (restant 20.000 euro voor maatwerk) 80.000 80.000 80.000 80.000

7 Rubicon deels uit RMC budget 40.000 40.000 40.000 40.000

8 Korting op economisch budget 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal voorgestelde ombuigingen 353.000 753.000 753.000 753.000

Actuele begrotingssaldi 2021-2024 na ombuigingen -829.343 -696.922 25.340 94.264
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3. Om de sociale cohesie binnen onze dorpen en wijken te versterken, ondersteunen we tal 

van initiatieven. We blijven het van groot belang vinden om activiteiten die de 

leefbaarheid een impuls geven uit te blijven voeren. Naast het leefbaarheidsbudget van € 

236.000 euro, waar we nu € 50.000 euro op bezuinigen, zijn er wijkbudgetten die voor een 

deel hetzelfde doel en karakter hebben. We hebben al gepland deze budgetten het 

komende jaar te herijken op basis van inzichten van de afgelopen jaren. 

 

4. Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de CAZ-polis van Menzis. Dit is 

een uitgebreide, goedkope aanvullende verzekering, die ook kosten vergoed waarvoor 

anders bijzondere bijstand aangevraagd kan worden. Wij vinden het redelijk om de CAZ als 

voorliggende voorziening te zien voor medische kosten. Uiteraard blijven er bijzondere 

situaties bestaan. Hiervoor willen we een bedrag van 10.000 euro reserveren. Er is dan een 

besparing mogelijk van 30.000 euro. Na besluitvorming zullen we een 

voorlichtingscampagne starten om mensen erop te wijzen dat ze tot 1 januari de tijd 

hebben om de CAZ-polis te kiezen.  

 

5. De bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is de afgelopen sterk jaren toegenomen.  

Het is nu zo dat we ervan uitgaan dat mensen met een inkomen tot 110 procent van de 

voor hun geldende bijstandsnorm geen draagkracht in hun inkomen hebben. Alle bijzondere 

noodzakelijke kosten worden dan vergoed. We stellen nu voor om de draagkrachtgrens voor 

mensen die een aanvraag indienen voor beschermingsbewind te verlagen naar 100 procent 

van de voor hun geldende bijstandsnorm. Alle inkomen boven dit bedrag telt dan als 

draagkracht mee en leidt ertoe dat moet worden betaald voor het beschermingsbewind. 

Hoewel we geen exacte cijfers hebben van het aantal mensen dat een aanvraag doet voor 

bijzondere bijstand beschermingsbewind en een inkomen boven de bijstandsnorm heeft, 

gaan we er ruwweg vanuit dat het om 30 procent van het aantal aanvragen gaat; ruim 200 

mensen. De gemiddelde draagkracht is 137 euro. We komen dan op een besparing van bijna 

33.000 euro.  

 

6. We denken dat een verlaging van de inkomensgrens voor het Meedoenfonds acceptabel is, 

omdat we daarmee nog steeds volwassenen met de laagste inkomens bedienen en we 

aanvullend op het Meedoenfonds een maatwerkbudget kennen voor activiteiten van 

kinderen. Verlaging van de inkomensgrens van 125 naar 115 procent levert naar schatting 

een besparing op van 100.000 euro. We stellen voor het maatwerkbudget met 20.000 euro 

te verhogen en besparen daardoor per saldo 80.000 euro. We zullen met gerichte 

communicatie de mogelijkheden van het maatwerkbudget voor kinderen nadrukkelijk voor 

het voetlicht brengen. Alle kinderen moeten kunnen meedoen op school, aan sport en aan 

cultuur ongeacht de financiële situatie van de ouders. Waar dat gaat knellen, kan het 

maatwerkbudget uitkomst bieden. 
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7. Binnen het reïntegratiebudget reserveren we tot op heden een bedrag van 80.000 euro per 

jaar voor het project Rubicon. Met deze middelen start jaarlijks een groep jongeren, die 

binnen het regulier onderwijs lastig een plek vindt, maar via dit traject toch aan een 

startkwalificatie komt. We vinden het belangrijk dat dit project doorgaat, maar zoeken ook 

mogelijkheden om de financiële bijdrage te verminderen. Het is dan ook mooi dat er 

binnen de begroting 2021-2024 van het Regionaal Plan RMC jaarlijks een bedrag van 40.000 

euro beschikbaar komt. We halveren zo onze bijdrage en voor het project verandert niets.   

 

8. In krappere tijden trekken we overal de broekriem verder aan. Dat geldt ook voor het 

economisch budget, waarvan we voorstellen dit met 20.000 euro te verlagen. Het gevolg is 

dat we vanaf 2021 nog scherpere keuzes moeten maken over wat we binnen het budget aan 

de economische ontwikkeling kunnen bijdragen. Met minder ‘bewegingsruimte’ binnen het 

budget, is er minder ruimte voor nieuwe initiatieven. 

Zoals we in de inleiding schreven, hebben we een aantal ambtelijk voorbereide 

bezuinigingsmogelijkheden niet opgenomen. Om uw raad inzicht te geven in deze mogelijkheden, 

hebben we die opgenomen in bijlage 1 en voorzien van een korte toelichting. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Kanttekening 

In tabel 3 op pagina 3 hebben we naast de door ons voorgestelde bezuinigingen ook het effect van 

het terugdraaien van de opschalingskorting in de algemene uitkering voor de jaren 2020 en 2021 

opgenomen. Voor onze gemeente is dat 250.000 euro in 2020 en 325.000 euro in 2021. De 

aanleiding hiervoor ligt in de september-circulaire 2020, die dinsdag 15 september 2020 is 

gepubliceerd. Financieel-technisch vindt het effect hiervan plaats in 2021. Vandaar dat wij in de 

jaarschijf 2021 het volledige bedrag van de correctie (575.000 euro) opnemen. Overigens geldt dat 

voor de verdere duiding en analyse van de effecten van de september-circulaire 2020 nog tijd nodig 

is. Eerste globale inschatting van het verdere beeld is een neutraal tot voorzichtig positieve 

ontwikkeling, die we uiteenzetten en verwerken in de Najaarsnota 2020.   

 

Risico’s 

De mogelijke gevolgen van de herijking van het gemeentefonds (vanaf 2022) nemen we vanwege de 

onzekerheid hierover op dit moment niet op in het meerjarenperspectief van de begroting, maar in 

de risicoparagraaf. Voorzichtigheidshalve nemen we voor elke jaarschijf het bijbehorende 

incidentele risico op, overeenkomstig het advies van het ministerie BZK; dit loopt op van € 25 per 

inwoner in 2022 tot € 50 per inwoner in 2023 en 2024. De kans van optreden schatten we hierbij in 

op hoog. In de systematiek van de berekening van het weerstandsvermogen betekent dit 50%.  

 

Daarnaast nemen we incidenteel voor het Werkbedrijf het risico op van de doorwerking Covid-19 op 

opbrengsten en kosten in 2021. Ook deze kans van optreden schatten we in op hoog (maximaal 

50%), waarbij dient te worden opgemerkt dat we trachten het negatieve effect met een aanvraag 

ter compensatie op te vangen.  

 

Tabel 4: Toevoeging van bruto bedragen aan Risicoparagraaf (nettobedrag afhankelijk van kans optreden max. 50%)  

2021 2022 2023 2024

Werkbedrijf (incidentele doorwerking Covid-19) 700.000

 Herijking gemeentefonds 0 1.500.000 3.000.000 3.000.000
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9. Financiële paragraaf 

Het geactualiseerde saldo inclusief de correctie met betrekking tot het terugdraaien van de 

opschalingskorting én de ombuigingsvoorstellen die wij dermate verantwoord vinden dat zij onze 

steun krijgen, geeft het volgende beeld: 

 

 

Tabel 5: Samenvatting: Begrotingssaldi 2021-2024  

 

In de afgelopen periode hebben we een zo reëel mogelijke begroting opgesteld, waarin we 

enerzijds een stevige eerste stap zetten in de noodzakelijke indexatie van budgetten in het Sociaal 

Domein en anderzijds budgetten naar beneden bijstellen en voorstellen tot bezuinigingen doen. 

Ondanks onze inspanningen laten de jaarschijven 2021 en 2022 nog een tekort zien. Het betreft 

incidentele tekorten die we uit de algemene reserve dekken. Hoewel we graag ook deze tekorten 

naar positieve cijfers hadden omgebogen, moeten we ook constateren dat, na enkele jaren van 

stevige bezuinigingen (13 miljoen euro), de rek eruit is om verantwoord verder te bezuinigen. Dat 

is geen fijne, maar wel een reële boodschap. 

 

Uiteraard hebben we ook net als voorgaande jaren nog eens kritisch gekeken naar onze reserves en 

voorzieningen met als doel daar eventueel middelen uit te laten vrijvallen. Hoewel we, als de 

ontwikkelingen zich volgens verwachting voltrekken, binnen de reserves scholenprogramma en 

huisvesting enige ruimte zien ontstaan, vinden we het nu niet verstandig om middelen te 

onttrekken. Zoals gezegd willen we een reële begroting neerleggen, die verrassingen aan het einde 

van het jaar zo veel als mogelijk voorkomt. Een vroegtijdige onttrekking van een reserve, die 

mogelijk in latere jaren leidt tot tekorten past daar niet bij.   

 

Verder zullen we in 2021 en 2022 kritisch kijken of er mogelijkheden zijn om investeringen uit te 

stellen. We vinden het voor nu te vroeg om dat op geld te zetten, maar als blijkt dat investeringen 

in 2021 en 2022 op dat moment niet urgent en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw 

programma’s of de bedrijfsvoering dan gaan we de investering uitstellen.   

 

Ondanks de tekorten in 2021 en 2022, die we zullen moeten opvangen met een bijdrage uit de 

Algemene Reserve, voldoen we wel aan de begrotingscirculaire 2021-2024 van 30 maart 2020, die 

de Provincie Groningen heeft gesteld. Er is in de jaarschijven 2023 en 2024 immers een structureel 

sluitende begroting.  Om echter ook te voldoen aan onze eigen financiële spelregels, met name 

rondom de minimale ratio (1) van het weerstandsvermogen zijn aanvullende maatregelen nodig.   
 
 
 
 

2021 2022 2023 2024

Huidig saldo inclusief prijsindexatie (3%) Sociaal Domein in 2021 -1.757.343 -1.449.922 -727.660 -658.736

Effect stopzetten opschalingskorting in Algemene Uitkering 575.000 0 0 0

Gecorrigeerd huidig saldo -1.182.343 -1.449.922 -727.660 -658.736

Totaal voorgestelde ombuigingen 353.000 753.000 753.000 753.000

Actuele begrotingssaldi 2021-2024 na ombuigingen -829.343 -696.922 25.340 94.264
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Noodzakelijk herstel algemene reserve/ weerstandsvermogen 

In de Voorjaarsbrief is al gemeld dat de buffer in de algemene reserve mogelijk ontoereikend wordt 

om het maximaal berekende risico uit de paragraaf weerstandsvermogen éénmalig te dekken.  

Door toegenomen risico’s en een afnemende Algemene Reserve (verwachte tekorten 2020, 2021 en 

2022) daalt de Weerstandsratio onder de 1, zoals tabel 6 op de volgende pagina inzichtelijk maakt. 

 

 

Tabel 6: Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen o.b.v. verwachte begrotingssaldi 2020-2024  

 

De (enige) mogelijkheid die wij op dit moment zien om invulling te geven aan het noodzakelijke 

herstel van de Algemene Reserve is het verkopen van de aandelen Enexis. Het leidt tot een 

éénmalige baat van ca. € 4 miljoen. In onderstaande tabel 7 is de verkoop opgenomen in 2024. 

Indien verkoop in 2024 daadwerkelijk plaats vindt dan is er vanaf 2025 een structureel verlies aan 

dividend van ca. € 100.000.  

Tabel 7: Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen o.b.v. verwachte begrotingssaldi 2020-2024 na verkoop aandelen Enexis  

10. Communicatie 

Het financiële meerjarenperspectief inclusief de omvang van de te realiseren bezuinigingen zal 

tijdens een persbijeenkomst worden toegelicht. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De komende maanden zullen we meermaals met uw raad de financiële ontwikkelingen bespreken.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlage 1: niet gesteunde bezuinigingsvoorstellen 

2020 2021 2022 2023 2024

A Saldo Algemene Reserve 6.444.669 4.364.373 3.675.030 3.118.108 3.283.448

af: verwacht nadelig resultaat 2020 -2.080.296

af/bij: effect begrotingssaldi 2021-2024 -829.343 -696.922 25.340 94.264

bij: parkeergelden 140.000 140.000 140.000 140.000

Nieuw saldo algemene reserve 4.364.373 3.675.030 3.118.108 3.283.448 3.517.712

B Risicotabel weerstandsvermogen 5.913.350 5.750.850 6.500.850 6.500.850

C Weerstandsratio A/B 0,62 0,54 0,51 0,54

2020 2021 2022 2023 2024

A Saldo Algemene Reserve 6.444.669 4.364.373 3.675.030 3.118.108 3.283.448

af: verwacht nadelig resultaat 2020 -2.080.296

af: effect nadelige saldi na b&w 15 sept -829.343 -696.922 25.340 94.264

bij: parkeergelden 140.000 140.000 140.000 140.000

bij: verkoop enexis 4.000.000

Nieuw saldo algemene reserve 4.364.373 3.675.030 3.118.108 3.283.448 7.517.712

B Risicotabel weerstandsvermogen 5.913.350 5.750.850 6.500.850 6.500.850

C Weerstandsratio A/B 0,62 0,54 0,51 1,16


